
Senatsverwaltung fur Bildung, 

Jugend und Familie BERLIN 
I j I 

Senatsverwaltung fUr Bildung, Jugend und Familie • Bernhard-Wei8-Str. 6 • 10178 Berlin Zentrale +49 30 90227 5050 

post@senbjf.berlin.de 

Bernhard-Weii3-Str. 6, 10178 Berlin 

November 2021 

Invitaţia la promovarea lingvistică 

Stimată doamnă, stimate domnule, 

La data de ____ copilul dvs. a participat la la constatarea competenţei lingvistice cu 
ajutorul testului 

11
Deutsch Plus 411

• Constatarea competenţei lingvistice ne-a arătat, că copilul dvs. 
necesită promovare lingvistică şi sprijin în dezvoltarea capacităţii sale lingvistice. Pentru aceasta 
este necesară o promovare lingvistică specifică conform§ 55 alin. 2 punctul 3 a codului 
educaţiei. 

Dvs. sunteţi obligat să lăsaţi copilul dvs. să participe la promovarea lingvistică preşcolară cu 18 
luni înainte de şcolarizare, deci începând cu ____ . Copilul dvs. este obligat să participe la 
promovarea lingvistică cinci zile pe săptămână câte cinci ore pe zi. Promovarea lingvistică este 
pentru dvs. gratuită. Copilul dvs. poate participa şi la masa de prânz. Pentru masa de prânz 
trebuie să plătiţi 23 Euro lunar. 

Pentru copiii din familiile cu venituri mici, care au dreptul la prestatii din pachetul de educatie şi 
' ' 

participare (BuT), suma de plată pentru masa de prănz este de 20,00 Euro pe lună. lnformatii 
' 

amănuntite referitor pachetului de educatie şi participare (BuT) primiti pe pagina de internet 
' ' ' 

http://www.beriin.de/ sen/bjw /bi Id u ngspaket/. 

Promovarea lingvistică are loc într-o institutie pentru promovare lingvistică prescolară. Într-o altă 
' ' 

adresă veti primi un voucher pentru promovare lingvistică. 
' 

O listă a institutiilor unde poate fi utilizat un voucher pentru promovare lingvistică este anexată la 
' 

această notificare. Pedagogul care a făcut constatarea competentelor lingvistice vă poate 
' 

informa cu privire la facilitătile de îngrijire de zi adecvate din districtul dvs. Vă rugăm să vă 
' 
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înregistraţi copilul la una dintre instituţiile de pe lista anexată până la data de _______ şi 
să prezentaţi această notificare. 

Înmânaţi voucherul pentru promovare lingvistică la instituţie. Instituţia va Încheia apoi un contract 
cu dvs. În mod alternativ, vă recomand să faceti uz de dreptul dvs. legal de a primi un loc într-o 
instituţie şi să utilizaţi un voucher de Îngrijire la facilitatea de Îngrijire de zi aleasă de dvs. 

În acest caz va trebuie să suportaţi doar cheltuielile pentru masa de prânz, În valoare de 23,00 
€ pe lună. Cererea pentru un loc la grădiniţă vi s-a înmânat de către pedagoga sau pedagogul 
după constatarea competenţei lingvistice. Pedagoga sau pedagogul vă v-a ajuta cu mare 
plăcere la completarea cererii. Vă rog să predaţi cererea completată la direcţia protecţia 
copilului competentă. 

Vă rog să mă înştiinţaţi numaidecât, în cazul în care copilul dvs. merge deja la o grădiniţă 
finanţată din fonduri publice sau la o facilitate de Îngrijire de zi. Pentru aceasta, puteţi trimite o 
fotografie a certificatului facilităţii de îngrijire de zi sau a contractului de îngrijire la adresa de e
mail indicată mai sus. 

Împotriva acestei hotărâri aveţi posibilitatea de a face o contestaţie În termen de o lună după 
notificare, În scris sau prin proces verbal la oficiul adm. Bezirksamt ______ _ 

Preventiv subliniez faptul că conform § 126 alin. 1 Nr. 5 a codului educaţiei acţionează 
neregulamentar cel care ca tutoare sau tutor, se opune, intenţionat sau neglijent, dispoziţiilor 
legale referitor participării la constatarea competenţei lingvistice sau la promovarea lingvistică 
preşcolare conform § 126 alin. 3 a codului educaţiei. 

Contravenţia se poate sancţiona conform§ 126 alin. 3 a codului de educaţie cu o amendă de 
până la 2.500 Euro. 
În plus Îmi rezerv dreptul de a face uz de mijloacele codului execuţie pe cale administrativă 
(Verwaltungsvollstreckungsrechts), dacă condiţiile pentru acest fapt sunt îndeplinite. 

Anexe: Listă a facilităţilor de îngrijire de zi, Fişă informativă 
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