هل أنت جديد في
ألمانيا؟
معلومات ونصائح عن المدارس في برلين

Arabisch

أعزايئ الوالدين!
إنه ملن دواعي رسورنا أن نرحب بكم وبطفلكم يف والية برلني ويف مدرسة بربلني .إن برلني مدينة عاملية يعيش فيها أشخاص من
خلفيات مختلفة متا ًما .وليك تسري األمور هنا عىل ما يرام من املهم جدا ً بالنسبة لكم ولطفلكم تعلم اللغة األملانية .وتحقيقًا لهذا الغرض
يتوفر للبالغني مجموعة متنوعة من العروض ،والتي تتضمن أيضً ا رعاية األطفال .بينام يتعلم طفلكم يف سن التعليم اإللزامي اللغة
األملانية يف املدرسة ،حيث يدرس يف مجموعات التعلم الصغرية اللغة األملانية ،وال يقترص األمر عليها وحسب بل ويتعرف أيضً ا عىل نظام
عمل املدارس يف أملانيا.
الفصول الرتحيبية تعد جز ًءا طبيع ًيا من الحياة املدرسية العامة ،حيث ستشاركوا أنتم وطفلكم يف الحفالت املدرسية ورحالت اليوم
الواحد وأمسيات اآلباء .وتوفر مدرسة اليوم الكامل لطفلكم املزيد من الفرص للتواصل مع أطفال متحدثني باللغة األملانية .لذلك ميكنكم
االستفادة من هذه العروض .وفور أن يكتسب طفلكم مهارات اللغة األملانية بالقدر الكايف ميكنه االنتقال إىل أحد الفصول االعتيادية.
Sandra Scheeres
عضوة مجلس الشيوخ للتعليم،
والشباب واألسرة

نظام التعليم يف برلني يوفر العديد من الفرص للحصول عىل شهادة دراسية .وبعد الدراسة باملدرسة االبتدائية ملدة ست سنوات
ميكن لطفلكم االلتحاق مبدرسة إعدادية متكاملة ( )Integrierte Sekundarschuleأو مبدرسة ثانوية (.)Gymnasium
ويف كال النوعني من املدارس ميكن الحصول عىل جميع الشهادات الدراسية وصوالً إىل شهادة الثانوية األملانية ( .)Abiturوﺣﺘﻰ عند
االلتحاق باﻤﻟﺪارس اﻤﻟﻬﻨﻴﺔ ( )berufliche Schulenومراكز املستويات املتقدمة ( )Oberstufenzentrumﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ
الشهادات الدراسية متاحة لطفلكم.
كل األطفال يجب أن يشاركوا يف الحياة االجتامعية .لهذا السبب يتضمن هذا الدليل أيضً ا عروضً ا للعائالت ذات الدخل املنخفض ،عىل
سبيل املثال فيام يخص تناول الغداء يف املدرسة ورحالت اليوم الواحد والرحالت املدرسية وأنشطة أوقات الفراغ .مع متنياتنا لطفلكم
بالنجاح والتوفيق يف املدرسة واالستمتاع بالتعلم ،وبصحبة األصدقاء الجدد.
مع خالص تحياتنا

Katarina Niewiedzial
مسؤولة في مجلس الشيوخ عن قضايا التكامل
والهجرة

Sandra Scheeres

Katarina Niewiedzial
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التعليم اإللزامي -
حتى يتعلم الجميع

4

في ألمانيا يوجد تعليم إلزامي .إن طفلكم يجب أن يذهب إلى
المدرسة عندما يصل إلى سن ست سنوات أو أكثر .ويستمر
التعليم اإللزامي لمدة عشر سنوات دراسية وينتهي ،على
أقصى تقدير ،عندما يبلغ طفلكم سن  18عا ًما .وحتى بعد
ذلك يزال لدى طفلكم الفرصة لاللتحاق بمدرسة.

هل طفلك مريض وال يستطيع
الذهاب إلى المدرسة؟
في هذه الحالة يرجى االتصال بسكرتارية
المدرسة في نفس اليوم في الصباح
وإعالمهم بذلك .كما يجب كتابة اعتذار،
وتقديمه في المدرسة بعد ثالثة أيام على
أقصى تقدير.

إذا تغ ّيب طفلكم بدون عذر ،فستتصل
بكم المدرسة وتطلب منكم عقد مقابلة.
وستوضع مالحظة على الشهادة أو
تقرير التقدم الدراسي .وإذا تكرر غياب
طفلكم بدون عذر ،فقد يتحتم عليكم دفع
غرامة مالية.

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻳﻌﻨﻲ أﻳﻀﺎ ً أن طفلكم غير مسموح له
بالتغ ّيب عن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻷنه ال يرغب في الحضور ،أو
ﻷنكم ﺗﺤﺘﺎجون إﻟﻴﻪ ليقوم بالترجمة ﻟﺪى الهيئات أو ﻷﻧﻪ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﺘﻨﺎء بأشقائه اﻷﺻﻐﺮ س ًنا.
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االلتزام بالمواعيد
يرجى التأكد من أن طفلكم يستيقظ في الوقت المناسب
ويوجد في المدرسة وفي الوقت المحدد .وإذا كانت
عائلتك تعيش بعيداً :يرجى إحضار طفلكم إلى المدرسة
في موعده المحدد وأخذه منها في الوقت المحدد أيضًا.

النوم
يحتاج طفلكم إلى الحصول على قدر كافي من النوم
ليكون الئ ًقا للتعلم .وفي بداية األمر تحدي ًدا سيكون من
المجهد لطفلكم بشكل خاص أن يأخذ الحصة بلغة غير
لغته األم.

الحقيبة المدرسية
هل قام طفلكم بتعبئة حقيبته؟ هل كل ما يحتاجه في
اليوم الدراسي متوفر بها (أقالم ،دفاتر ،كتب ،األدوات
الرياضية ،الطعام والشراب)؟

الزي
بخالف ذلك يرجى التأكد أيضًا من أن طفلكم يرتدي
مالبس مناسبة لفصول السنة .في بعض المدارس يكون
من الشائع لألطفال ارتداء األحذية المنزلية.

حصة التربية البدنية
ضع المالبس المناسبة لحصة التربية البدنية .حيث
يجب على جميع األطفال ،بما في ذلك الفتيات والفتيان،
المشاركة في حصة التربية البدنية والسباحة.

الطريق إلى المدرسة
يرجى التمرّ ن على الطريق إلى المدرسة مع أطفالكم
مع شرح األماكن الخطرة بشكل خاص .وقد يمكن
لطفلكم معرفة الطريق إلى المدرسة جي ًدا مع مجموعة
من أطفال آخرين.

الواجبات المنزلية
يرجى التأكد من قيام طفلكم بأداء واجباته المنزلية
بانتظام .لهذا فمن الضروري أن يتوفر له مكان
هادئ حتى يمكنه االستذكار دون إزعاج .وال توجد
مشكلة إذا لم يفهم طفلكم شي ًئا على الفور أو تعذر عليه
ذلك .وفي هذه الحالة ،استفسر عما إذا كان بإمكان
طفلك الحصول على مساعدة من زمالء الدراسة أو
المدرسين.

الدعم/الرعاية
في المدارس االبتدائية والمدارس اإلعدادية المتكاملة
( )ISSوالمدارس األهلية ،يتوفر إلى جانب الحصص
الدراسية نظم للدعم والرعاية التكميلية (خاصة في فترة
ما بعد الظهر) ُتقدم من قبل المدرسين ذوي الخبرة .وفيها
يمكن لألطفال اللعب معًا ،وممارسة هواية يدوية فنية،
وممارسة رياضة ،وعزف الموسيقى أو االشتراك في
رحالت اليوم الواحد .كما يمكن حل الواجبات المنزلية
خاللها.

اإلفطار
يرجى التأكد من أن طفلكم قد تناول وجبة اإلفطار قبل
مغادرة المنزل ،وأنه قد أخذ معه إلى المدرسة وجبة إفطار
ثانية ومشروب.

الغداء
في المدارس االبتدائية والمدارس اإلعدادية المتكاملة
( )ISSوالمدارس األهلية تتاح لطفلكم إمكانية الحصول
عىلى وجبه غداء .وإذا كان طفلك لديه بطاقة �berlin
 pass-BuTفإن تكلفة الغداء تبلغ يورو واحد في اليوم
(انظر صفحة  9/8لإلطالع على مزيد من المعلومات).
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طوال اليوم في المدرسة –
المدرسة مكان للتعلم والمعيشة

في برلين ،تعد جميع المدارس االبتدائية ومدارس ذوي االحتياجات
الخاصة والمدارس اإلعدادية المتكاملة والمدارس األهلية وبعض
المدارس الثانوية مدارس يوم كامل .وهذا أمر جيد بالنسبة لكم كآباء.
حيث يتم االعتناء بطفلكم جيداً كما يتوفر لديكم متسع من الوقت لدورات
اللغة والتدريب والنشاط المهني واألمور األخرى.
www.berlin.de/sen/bjf/go/ganztagsschule
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المدارس االبتدائية
ومدارس الدعم
التعليمي الخاص
في الصفوف الدراسية من  1إلى  ،6سيحظى أطفالكم
بعناية موثوقة في المدارس المفتوحة طوال اليوم من
الساعة  7:30صباحً ا حتى  1:30مسا ًء بعد الظهر،
وذلك حتى إذا كان من المقرر انتهاء الحصص
الدراسية مبكرً ا (مدرسة ابتدائية نصف يوم موثوق بها)
أما في مدارس اليوم الكامل ،يكون األطفال ملزمين
بالحضور من الساعة  7:30صباحً ا حتى  4عصرً ا
طوال أربعة أيام في األسبوع .وخالل هذا الفترة،
سيحضرون حصصًا دراسية وأنشطة ترفيهية بالتبادل.
وليس عليك دفع رسوم مقابل ذلك.
ويمكن لجميع األطفال الذهاب إلى مركز الدعم
والرعاية التكميلية في المدرسة المفتوحة طوال
اليوم من الساعة  1:30مسا ًء إلى  4مساءً .كما يمكن
المشاركة أيضًا خالل العطالت .وهو مجاني للصفوف
الدراسية  1و  2وفي السنة األولى لألطفال الذين
يعيشون في مسكن طوارئ أو مسكن جماعي.
إذا كنت تعمل أو ملتحق بتدريب صناعي أو تعليم
تكميلي ويجب أن تجد من يرعى طفلك قبل الساعة
 7:30صباحً ا و/أو بعد الساعة  4عصرً ا ،فيمكنك
أيضًا التقدم بطلب لكي توجه طفلك إلى مركز الدعم
والرعاية التكميلية.
تتوفر استمارات طلب االنضمام إلى مركز
الدعم والرعاية التكميلية في المدرسة االبتدائية
أو مكتب رعاية الشباب أو على الموقع
www.berlin.de/sen/bjf/service/formulare
يرجى تسليم الطلب بعد تعبئته إلى المدرسة االبتدائية.

يقدم مركز الدعم والرعاية التكميلية الالصفي في مدرسة اليوم الكامل
العديد من العروض في الرياضة والموسيقى والفن واأللعاب والترفيه.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن االستفادة بخيارات الدعم والتشجيع المختلفة
مثل دعم اللغة أو المساعدة في الواجبات المنزلية.
تعد المشاركة في وجبة الغداء مجانية في الصفوف الدراسية من
 1إلى  6وإلزامية في مدرسة اليوم الكامل .وفي المدرسة الثانوية،
ضا الحصول على وجبة غداء مجانية عند قيامه بتقديم
يمكن لطفلك أي ً
بطاقة .Berlin-Pass BuT

المدارس الثانوية
يتوفر في المدارس الثانوية ثالثة خيارات للتعلم طوال
اليوم ،ويشمل ذلك تالميذ الفصول الترحيبية .وتتمثل
هذه الخيارات في نظام مفتوح وملزم وملزم جزئيًا.

حيث يمكن التبديل أثناء اليوم بين الحصص االعتيادية
والعروض التعليمية والترفيهية التكميلية .وملزم جزئيًا
يعني مزيجً ا من كال الخيارين ،أي يومين ملزمين
ويومين مفتوحين للدراسة يوم كامل.

والنظام المفتوح يعني أن التالميذ يمكنهم حضور
عروض إضافية تطوعًا بعد الحصص الدراسية وحتى
الساعة  4عصرً ا .والنظام الملزم يعني أن الدراسة
بالمدرسة تستمر حتى الساعة  4عصرً ا لمدة  4أيام
في األسبوع وحتى نهاية الحصص الدراسية في
اليوم الخامس.
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يجب أن يتمكن
الجميع من
الحضور-
صندوق التعليم
يجب أن يتوفر لجميع األطفال والشباب فرص للتعليم الجيد
والمشاركة في الحياة المجتمعية والثقافية  -بما في ذلك األطفال
من األسر ذات الدخل المنخفض .ولذلك ،يتوفر دعم مالي من
صندوق التعليم ،على سبيل المثال لتناول الغداء في المدرسة،
ولرحالت اليوم الواحد ،والرحالت المدرسية وأنشطة أوقات
الفراغ.

صندوق التعليم وبطاقة
berlinpass-BuT
في معظم الحاالت يحتاج طفلكم إلى بطاقة
 berlinpass-BuTلالستفادة من خدمات صندوق
التعليم .ويشير االختصار " "BuTإلى التعليم
والمشاركة.

أين يجب التقدم بطلب للحصول على مخصصات من
صندوق التعليم ومن هم المستحقين لها؟
تعتبر الجهة المسؤولة عن ذلك هي الجهة التي قُدمت فيها خدمات
أخرى بالفعل .وتكون في حاالت فردية:
·	مركز العمل عند استالم إعانة البطالة الثانية أو اإلعانة االجتماعية
·	مصلحة صرف إعانة السكن عند الحصول على إعانة السكن
وعالوة األطفال
· مكتب الرعاية االجتماعية عند تلقي المساعدة االجتماعية
· المكتب المحلي لشؤون الالجئين
لمعرفة المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع:
www.berlin.de/bildungspaket
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هذا الخدمات تحصلون عليها عن طريق بطاقة
 BERLINPASS-BuTوصندوق التعليم
وجبة الغداء المدرسية
تعد وجبات الغداء المدرسية مجانية للصفوف
الدراسية من  1إلى  .6واعتبارً ا من الصف  7يمكن
لطفلك أيضًا تناول الغداء مجا ًنا عند تقديم بطاقة
.berlinpass-BuT

اللوازم المدرسية
لتوفير اللوازم المدرسية الشخصية لطفلكم (مثل الدفاتر
واألقالم والحقائب) ستحصلون على منحة سنوية
قدرها  150يورو.

دعم التعليم
تتحقق المدرسة مما إذا كان نظام دعم التعليم التكميلي
يمكن أن يحقق هد ًفا أساسيًا في عملية التعليم ،على
سبيل المثال ،إتمام الدراسة ،واالنتقال إلى المدرسة
الثانوية العليا ،وتعزيز المهارات اللغوية .يتم توفير
الدعم التعليمي فقط من قبل مقدمي الخدمة الذين وقعوا
اتفاقية تعاون مع المدرسة .وال يبرم اآلباء عقود منفردة
مع مقدمي الخدمة.

رحالت اليوم الواحد
يمكن لطفلكم حضور الفعاليات المدرسية التي تستغرق
يومًا واح ًدا مجا ًنا (رحالت الصف ،أو النزهات
المدرسية أو الرحالت االستطالعية ،أو المشاريع).
لهذا ينبغي عليكم تقديم بطاقة berlinpass-BuT
في الوقت المناسب .ويجب عليكم فقط دفع مصروف
الجيب والطعام.

الرحالت المدرسية
يتم تغطية تكاليف المشاركة في الرحالت
المدرسية متعددة األيام بالكامل .ولهذا الغرض
ستحتاجون إلى تقديم شهادة معتمدة من المدرسة
إلى مركز الخدمات الخاص بك .ويمكنك الحصول
على االستمارة عبر اإلنترنت على الموقع:
www.berlin.de/bildungspaket

الثقافة والرياضة وأوقات الفراغ
يمكنكم التقدم بطلب للحصول على خدمات حتى يتمكن
طفلكم من المشاركة في األنشطة الرياضية والثقافية
وغيرها من أنشطة أوقات الفراغ .ويمكن أن يتمثل
ذلك في االشتراك في نادي رياضي أو دروس موسيقى
أو في األنشطة الترفيهية وجمعيات الشباب .كما يجب
أن يكون عمر طفلكم أقل من  18عامًا .ويدفع مركز
الخدمات  15يورو في الشهر مقابل هذه التكاليف.

كما يمكنكم أيضًا إدخار المبلغ على مدى عدة أشهر،
على سبيل المثال ،إذا أراد طفلكم المشاركة في
إجازة .ولشراء أو إقراض المعدات ،على سبيل المثال
المالبس الرياضية أو اآلالت الموسيقية تتوفر منحة
تصل إلى  90يورو في السنة .كما يمكن أيضًا دعم
تكاليف االنتقال الخاصة بهذه األنشطة.

المواصالت العامة
ويحصل طفلكم على تذكرة التالميذ الخاصة بمنطقة
 ABلوسائل النقل العام في برلين مجا ًنا .كما أن تالميذ
المدارس ممن لهم حق الحصول على تذاكر مجانية
وال يمكنهم استخدام هذا العرض المقدم من الشركات
المرورية في برلين ( )BVGسوف يحصلون من
مركز الخدمات الخاص بهم على تعويض عن رسوم
انتقاالتهم إلى المدرسة.
يمكنكم التقدم بطلب للحصول على تذكرة
التالميذ عبر اإلنترنت على الموقع:
.www.bvg.de/schuelerticket
ستحتاج إلى تحميل صورة جواز سفر
وبطاقة هوية التلميذ الخاصة بطفلكم.
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أهم الخطوات في
في العام قبل التسجيل في المدرسة

سبتمبر – أكتوبر

نوفمبر – مايو

يوم الباب المفتوح
في المدارس

الفحص الطبي
المدرسي

يمكن للوالدين واألطفال الذهاب إلى المدرسة وطرح األسئلة والتعرف
على المعلمين وتالميذ المدارس اآلخرين.

التسجيل في المدرسة
ومركز الدعم والرعاية
التكميلية ()HORT
إذا وصل طفلكم لسن التعليم اإللزامي ،فسوف تتلقى خطاب من
المدرسة المختصة .وعليك إحضار هذا الخطاب إلى المدرسة وتقوم
بتسجيل طفلك شخصيًا بالمدرسة وبمركز الدعم والرعاية التكميلية.
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يجب أن يخضع طفلكم لفحص طبي قبل التسجيل في
المدرسة .حيث يقيم طبيب المدرسة مدى قدرة طفلكم على
السمع والرؤية والتحدث ،والحركة ،ومدى تطوره العقلي
والبدني .واألطفال غير المستعدين بعد للمدرسة ويذهبون
لدور الحضانة  Kitaيمكنهم االلتحاق بالمدرسة بعد ذلك بعام.

مايو

مايو – يوليو

يوليو – أغسطس

معلومات عن
المكان الدراسي

حدث
إعالمي لالباء

احتفال بدء الدراسة

تحصلون على خطاب من المدرسة
المستقبلية الخاصة بطفلكم.

تدعوكم مدرسة طفلكم لحضور أمسية اآلباء .وستجد
هنا معلومات مهمة حول بدء الدراسة .وستتعرف على
المعلمين واآلباء اآلخرين.

في يوم السبت السابق ألول يوم دراسي يحتفل
التالميذ واآلباء بالتسجيل في المدرسة الجديدة .وفي
ألمانيا ،عاد ًة ما يعطي اآلباء ألطفالهم حقيبة مدرسية
بها بعض المفاجآت.

بداية العام الدراسي
في األسابيع األولى من المدرسة ،يتعرف األطفال
والمدرسون على بعضهم البعض .وتقام أمسية لآلباء.

المدرسة
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قبل بدء الدراسة:
التعلم من خالل اللعب في الحضانة KITA
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نظرا ألن العديد من العائالت بحاجة إلى مكان
ً
في دورة الحضانة ،فعليكم البدء في البحث
مبكرا .ويمكنك البحث عن أماكن شاغرة في
ً
دور الحضانة على اإلنترنت:
www.kita-navigator.berlin.de
أو يمكنك الحصول على المشورة والمساعدة من
مكتب رعاية الشباب.
جميع األطفال في ألمانيا ممن لم
يصلوا بعد لسن التعليم اإللزامي،
يمكنهم االلتحاق بدور الحضانة
النهارية ( .)Kitaوهذا يعد ح ًقا
مكفوالً لكل طفل في ألمانيا فور
بلوغه عا ًما واحدًا.

إن االلتحاق بدار الحضانة KITA
أمر جيد لطفلكم ولكم:
·	حيث يمكن لطفلكم اللعب مع أطفال آخرين وممارسة الرياضة وتعلم اللغة األلمانية
وغيرها الكثير من األشياء.
·	سيتعرف طفلكم على أصدقاء جدد ،كما سيتعرف على مدينة برلين ويستعد للمدرسة.
·	أثناء رعاية طفلك في دار الحضانة  ،Kitaيكون لديك أيضًا وقت لتعلم اللغة
األلمانية أو الحصول على تدريب مهني أو الذهاب للعمل.

العثور على حضانة KITA
والتقدم بطلب للحصول على قسيمة
لكي يتمكن طفلكم من الذهاب لحضانة  ،Kitaيجب عليك التقدم بطلب للحصول
على قسيمة  Kitaفي مكتب رعاية الشباب في المنطقة التي تعيش فيها .والنموذج
متوفر في مكتب رعاية الشباب أو الخدمة االجتماعية أو المساكن الجماعية أو عبر
اإلنترنت .وستجد بالقسيمة منذ متى يمكن لطفلك الذهاب لحضانة  Kitaوألي مدة
كل يوم .إذا كنتم قد وجدتم حضانة  Kitaبها مكان شاغر لطفلكم ،فيمكنك استبدال
القسيمة هناك.

·	وفي دار الحضانة  Kitaيمكنك التعرف على عائالت أخرى ومد
جسور للتواصل من اآلخرين.
وتعد زيارة الحضانة  Kitaمجانية .عليك فقط دفع ثمن الغداء إذا لم يكن لدى
طفلك بطاقة ( berlinpass-BuTيمكن معرفة المزيد في صفحة .)11/10
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دعم اللغة – من أجل
بداية جيدة في وقت الدراسة
شهرا ستحدد
قبل ذهاب طفلكم للمدرسة بحوالي 18
ً
حضانة  Kitaمدى قدرة طفلكم على التحدث والفهم
الجيد باللغة األلمانية .وإذا تبين من هذا التقييم
لمستوى اللغة أن طفلكم ال يزال بحاجة إلى دعم،
فسيحصل على دعم لغوي مخصص في دار الحضانة.
ومن ث ّم يصبح مستعدًا بشكل جيد للمدرسة.

!Cześć

lL

He

!O
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!Xin CHàO

مرح ًبا

يجب على جميع أطفال برلين
المشاركة في تقييم اللغة الذي
جرى قبل ذهابهم للمدرسة.
وهذا ينطبق أيضًا على األطفال الذين ال
يذهبون إلى حضانة  .Kitaوسوف تتلقى دعوة
كتابية من مكتب إدارة دائرة المدارس في
منطقتك .والمشاركة في اختبار اللغة إلزامية.

تنبيه :تختلف قسيمة الدعم اللغوي عن قسيمة حضانة .Kita
بواسطة قسيمة حضانة  ،Kitaيمكن لطفلك عاد ًة زيارة أي
حضانة  Kitaلمدة سبع ساعات .ويمكنك استرداد قسيمة الدعم
اللغوي فقط في بعض مراكز أو مؤسسات  Kitaالتي تقدم دع ًما
لغو ًيا لمرحلة ما قبل المدرسة .حيث سيتم رعاية طفلك ودعمه
لمدة  5ساعات في اليوم.
يمكنكم الحصول على نظرة عامة على مجموعات الدعم اللغوي
من مكتب رعاية الشباب المختص بكم.

تعلم اللغة األلمانية لألطفال الذين
ال يذهبوب لحضانة KITA
وإذا اتضح أن طفلكم ال يزال ال يتحدث األلمانية جي ًدا حتى اآلن ويجب أن يتلقى
دعمًا لغويًا ،فيجب أن يشارك في دعم اللغة .ومن أجل ذلك ستتلقى قسيمة لدعم اللغة
من مكتب إدارة دائرة المدارس الخاص بكم .ومن ث ّم يمكن لطفلكم حضور التدريب
اللغوي في إحدى حضانات  Kitaالقريبة منكم.
ويقدم هذا الدعم اللغوي لمدة خمس ساعات كل يوم من أيام األسبوع ويستمر
لمدة  18شهرً ا (من  1فبراير إلى  31يوليو من العام التالي).

"التعليم المبكر في الموقع" – الدعم
في المساكن الجماعية
بعض المساكن الجماعية أو األماكن المحيطة بها لألطفال من العائالت التي ليس لديها
مسكن خاص ولم تجد ألطفالها مكا ًنا شاغرً ا في حضانة  Kitaتوفر إمكانية المشاركة
في عرض نصف يوم "التعليم المبكر في الموقع" (.)FBO
في إطار التحضير لحضانة  Kitaأو المدرسة ،يتعلم طفلكم اللغة األلمانية هنا في
مجموعات صغيرة ،ويمكنه اللعب والتعرف على أصدقاء .كما يتوفر مترجم في
الموقع .يمكنه أيضًا دعمكم في البحث عن أماكن بحضانات .Kita
يمكنك معرفة مكان العثور على "التعليم المبكر في الموقع" ( )FBOفي مكاتب قسائم
حضانات  Kitaفي مكتب رعاية الشباب .حيث يمكنك أيضًا التقدم بطلب للحصول
على قسيمة  Kitaالمطلوبة لـ .FBO
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تعلم اللغة األلمانية
في الفصول الترحيبية
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ينبغي إلحاق الملتحقين الجدد بالمدارس في الحصص العادية
بشكل مباشر قدر اإلمكان في بداية العام الدراسي.
عاد ًة ما يبقى األطفال األكبر سنا ً في فصل ترحيبي لمدة
عام واحد بحد أقصى.

تعد الفصول الترحيبية مجموعات دراسية
للتالميذ الجدد الذين لم يتمكنوا من اللغة
األلمانية بعد .ويجب عليكم مساعدة طفلكم
على تعلم اللغة األلمانية في أسرع وقت
ممكن في مجموعة صغيرة وعلى التعرف
على النظام المدرسي األلماني .وإذا لم يكن
طفلكم قد ألتحق بالمدرسة بعد أو ال يزال
ال يجيد القراءة والكتابة أو ال يجيد الكتابة
باألحرف الالتينية فسيتعلم هذه األمور في
أحد الفصول الترحيبية.

يجب أن يشارك األطفال والشباب من الفصول الترحيبية ،منذ
البداية بأقصى قدر ممكن ،في حضور الحصص العادية لمواد
مستقلة مثل الموسيقى والفنون والتربية البدنية.

فور تمكن طفلكم من التحدث باللغة األلمانية بشكل جيد بما فيه الكفاية ،يجب عليه االنتقال إلى فصل من الفصول
التي تناسب عمره ومستواه المعرفي .ال توجد توجد شهادات في الفصول الترحيبية .وبدالً من ذلك ،هناك تقارير
تقدم المستوى التعليمي .حيث يقوم المعلمون بإعداد هذا التقرير المرحلي لكل تلميذ ويكون ذلك في منتصف العام
الدراسي وفي نهايته .وهذا التقرير يوثق تقدم تعلم اللغة األلمانية ومواد دراسية أخرى وكذلك السلوك التفاعلي
واالجتماعي للتلميذ .كما يوضح عدد األيام التي تغيبها طفلكم أو حضر فيها متأخرً ا إلى المدرسة (سواء أكنت
مبررة أو غير مبررة) .باإلضافة إلى ذلك ،يقدم التقرير توصية بشأن ما إذا كان يجب على طفلكم البقاء في
مجموعة التعلم أو االنتقال إلى أحد الفصول االعتيادية.

www.berlin.de/sen/bjf/fluechtlinge
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مدرسة العطالت في برلين
للمهاجرين الجدد
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يمكن ألطفال وشباب المهاجرين الجدد االستفادة
من مدرسة العطالت في برلين في تحسين لغتهم
األلمانية واكتشاف برلين وتجربة أشياء جديدة
والتواجد مع أقرانهم.
www.dkjs.de/ferienschulen

تتوفر مدارس العطالت خالل عطلة عيد الفصح وفي فصلي الصيف والخريف .وبها
يتوفر العديد من العروض اإلبداعية لمختلف الفئات العمرية في جميع أنحاء برلين.
فتجدوا األطفال أو الشباب يصنعون األفالم ،ويمثلون مسرحيات ويعزفون الموسيقى
أو يمارسون الرياضة ،على سبيل المثال كرة القدم ،وركوب الدراجات ،والتزلج على
الجليد والرقص والتسلق وأكثر من ذلك بكثير.
كما تقام الرحالت أيضا .ويوفر المعلمون الدعم في تعلم اللغة األلمانية ويقدمون
معلومات عن المسارات التعليمية وفرص العمل المستقبلية.

اللغة والحياة
اليومية  -دورات
لآلباء
في دورات اآلباء التي تقدم في مراكز تعليم الكبار
في برلين ،يمكن لألمهات واآلباء من العائالت
ً
حديثا تعلم اللغة األلمانية ومعرفة الكثير
المهاجرة
عن أنظمة التعليم األلمانية واألنظمة الخاصة ببرلين.
ومن هذه األمور الحياة اليومية األسرية وتربية
األطفال ،واألنشطة الصحية والترفيهية .ومن خالل
هذه المعرفة ،يمكنكم دعم أطفالكم جي ًدا في مسارهم
التعليمي.
ُتعقد الدورات ثالث مرات في في األسبوع .ويكون ذلك
عاد ًة أثناء وجود طفلكم في المدرسة أو بحضانة .Kita
وفي بعض األحيان ُتعقد الدورات في نفس المدرسة
أو الحضانة ،وأحيا ًنا تكون بالقرب منهم تمامًا .وبعض
الدورات تقدم رعاية األطفال .ويمكنكم معرفة المزيد
عن دورات اآلباء في مراكز تعليم الكبار.

المشاركة  -ولكن كيف؟
يمكنكم الحصول على معلومات عن التسجيل في مدرسة العطالت عند االستعالم من
مدرسة طفلكم .وتعد المشاركة طوعية ومجانية ،ولكنها ملزمة بعد التسجيل.
www.be
rlin.de/v
deutsch
hs/ kurse
-integra
/
tion/elte
rnkurse
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حقوق ومهام التالميذ
األطفال لديهم حقوق المشاركة في التأثير والرأي .ففي الفصل الدراسي
أو مجموعة الدراسة ،ينتخبون ممثلي التالميذ .وهؤالء التالميذ يمثلون
مصالح جماعة الفصل المدرسي تجاه المدرسة ومجلس إدارتها.
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يتمتع األطفال في ألمانيا بالحق في الحماية من العنف
واإليذاء والتمييز العنصري .وهذا يعني ،على سبيل
المثال ،أنه غير مسموح بضرب أي طفل .واألطفال لديهم
الحق في الذهاب إلى المدرسة .واألطفال الذين يكون
لوالديهم دخل ضئيل أو ليس لديهم دخل على اإلطالق
يمكنهم الحصول على دعم من صندوق التعليم بواسطة
بطاقة .berlinpass-BuT

االحترام

وتشمل واجبات التالميذ حضور المدرسة بانتظام ،وفي
الوقت المحدد ،والقيام بالواجبات المنزلية ،وإحضار
جميع المواد الالزمة ،والمشاركة في حصة التربية
البدنية والسباحة ،وفي الرحالت المدرسية والنزهات.
كما يجب عليهم التعامل باحترام ولطف مع زمالئهم
في الفصل ومع المدرسين وكل الموظفين اآلخرين في
المدرسة .وغير مسموح لهم بالقيام بأي تصرفات عنيفة
إزاء األشخاص والممتلكات.

واجب
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يمكنكم المشاركة -
حقوق الوالدين

لديكم حقوق المشاركة في الرأي والتأثير.
في كل فصل دراسيُ ،تعقد اجتماعات
أولياء األمور حوالي ثالث إلى أربع مرات
سنويًا .وفيها يتم في بداية العام الدراسي
انتخاب مجلس اآلباء من بين اآلباء
واألمهات .ويقوم هذا المجلس المنتخب
بتمثيل مصالح اآلباء أو أولياء األمور تجاه
المدرسة ومجلس إدارتها.
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لكي يمكنكم االستفسار تنعقد بانتظام
أمسيات اآلباء واجتماعات للقاء أولياء
األمور .ومن المهم ج ًدا حضوركم هذه األمسيات/

االجتماعات .وإذا كنتم الزلتم ال تتحدثون األلمانية
بشكل جيد ،فيمكنكم تدبر األمر بالتعاون مع والدين
آخرين ،أو الترتيب لوجود مترجم فوري ،أو التناقش
مع مدرس/مدرسة الفصل بشأن كيفية حل المشكلة.

في ألمانيا يحق لكم المشاركة في
التأثير في المدرسة .كما أنه من
المحبذ بشدة أن تدعموا أطفالكم
في المدرسة.

اطلبوا المشاورة بالرجوع إلى مدرسة/مدرسة
الفصل ،وإذا لزم األمر ،إلى مدرسين آخرين ،إذا
توفرت لديكم أسئلة ،أو كان هناك أحد األمور غير
المفهومة بالنسبة لكم ،أو ساوركم القلق على طفلكم.
وعاد ًة يقوم مدرس الفصل بإخباركم بسبل التواصل
معه في بداية العام الدراسي.

أتريدون الدعم في حل مشكالت التواصل؟ إذا كنتم
الزلتم ال تتحدثون اللغة األلمانية جي ًدا ،فيرجى البحث
عن الدعم في دائرة المعارف واألصدقاء أو االستفسار
في سكنكم ،إذا كنتم تعيشون في ملجأ ،أو االستفسار
في المدرسة عن إمكانية الحصول على مترجم شفوي
وكيفية ذلك .كما يتوفر أيضًا في المدرسة أخصائيون
اجتماعيون يمكنهم تقديم الدعم الالزم لكم.

إذا كنتم تقيمون في ملجأ
للطوارئ أو سكن جماعي،
فيمكنكم الحصول على الدعم
هناك من األخصائين االجتماعيين

بشأن كل االستفسارات المتعلقة
بإلتحاق طفلكم بالمدرسة.
وتوفر المالجئ غر ًفا يمكن ألطفالكم الجلوس
بها لحل الفروض الدراسية.

www.berlin.de/sen/bjf/go/mitwirkung
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نظام التعليم في برلين

MSA / eBBR
BBR

GYMNASIALE
OBERSTUFE

INTEGRIERTE
SEKUNDARSCHULE

BERUFLICHES
GYMNASIUM

GYMNASIUM

10

SEKUNDARSTUFE I

ABITUR

GEMEINSCHAFTSSCHULE

5

13
12
11

9

3

4

INTEGRIERTE
SEKUNDARSCHULE

GYMNASIUM

2

8
7
6

1
GRUNDSCHULE

4
3
2
1

مسارات التعليم العامة
اعتبارا من سن السادسة.
في برلين يلتحق جميع األطفال بالمدرسة االبتدائية
ً
وعاد ًة تستغرق المدرسة االبتدائية ست سنوات .وبعد ذلك ينتقلون إلى المدرسة
الثانوية ( .)Oberschuleحيث يوصي مدرسي ومدرسات الفصل الدراسي
باالنتقال إلى مدرسة إعدادية متكاملة ( )Integrierte Sekundarschuleأو
مدرسة ثانوية ( )Gymnasiumعلى أساس درجات طفلكم وسلوكه التفاعلي
وسلوكه االجتماعي.
www.berlin.de/sen/bjf/go/bildungswege
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PRIMARSTUFE

GEMEINSCHAFTSSCHULE

5

msa
r
bb
?osz HAT
W
 1المدرسة االبتدائية ومرحلة الدراسة المبكرة
يلتحق أطفال برلين بالمدرسة في السنة التي يبلغون فيها سن السادسة بحلول
يوم  30سبتمبر .ويظلون من سنة إلى ثالث سنوات في مرحلة الدراسة المبكرة.
ويلي ذلك أربع سنوات أخرى في المدرسة االبتدائية ،تليها المدرسة الثانوية .ومن
الممكن أيضًا الذهاب إلى المدرسة الثانوية بعد الدراسة بالمدرسة االبتدائية لمدة
 4سنوات إجماالً.
 2المدرسة األهلية
في المدرسة األهلية يتعلم التالميذ معًا من الصف األول إلى الصف األخير في
مجموعات .كما يظلوا معًا بعد الوقت األساسي .ويمكنهم الحصول على كل
الشهادات الدراسية.
 3المدرسة اإلعدادية المتكاملة
في المدرسة اإلعدادية المتكاملة ( )ISSينتقل التالميذ عاد ًة إلى الصف السادس.
ويمكن للتالميذ الحصول على كل الشهادات الدراسية .ويجرى امتحان إتمام
الشهادة الثانوية ( )Abiturفي الصف الثالث عشر ،وفي بعض مدارس ISS
أصبح من الممكن إجرائه في الصف الثاني عشر .باإلضافة إلى ذلك ،فهم
يحصلون على االنطباعات األولى عن سوق العمل من خالل التوجيه المهني
والتدريب العملي.
 4المدرسة الثانوية
إن من يلتحق بالمدرسة الثانوية ،يمكنه التخرج بعد  12سنة من الدراسة ويكون
لديه الحق في الدراسة في جامعة أو كلية .وتعد السنة األولى في المدرسة الثانوية
سنة تجريبية.
 5المدرسة الثانوية العامة المهنية
في المدرسة الثانوية العامة المهنية يختار التالميذ بين ستة مجاالت دراسية
ومهنية .كما يأخذون دورات دراسية في مجال التخصص المطلوب
كتكملة للمواد التقليدية.

مسارات
التعليم العامة
بعد التعليم المدرسي العام ،يستمر العديد من التالميذ في تلقي التأهيل والتدريب
المهني .وتقوم المراكز المعروفة بمراكز المستويات المتقدمة ( )OSZبجمع العديد
من العروض التعليمية تحت سقف واحد:
· التأهيل المهني
· المدرسة المهنية
· المدرسة الثانوية العامة المهنية
· المدرسة المهنية المتخصصة
· المدرسة المهنية العليا
· المدرسة الثانوية المهنية
· المدرسة التخصصية
يمكن للتالميذ الذي يدرسون بأحد مراكز المستويات المتقدمة ()OSZ
الحصول على كل الشهادات الدراسية:
·	( die Berufsbildungsreife)BBR
(شهادة التأهيل للمدرسة المهنية)
·	( die erweiterte Berufsbildungsreife)eBBR
(شهادة التأهيل للمدرسة المهنية المتقدمة)
·	den Mittleren Schulabschluss
(( )MSAشهادة التعليم المتوسطة)
· ( das Abiturشهادة الثانوية العامة األلمانية)
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ يحصلون على تعليم مزدوج يلتحقون هناك بالمدرسة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .كما يمكنهم
االلتحاق بتدريب مهني مباشر بدوام دراسي كامل ﻓﻲ ﻣﺮاكز المستويات المتقدمة.
www.berlin.de/sen/bjf/go/berufliche-bildung
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FRAGILE

االنتقال إلى منطقة أخرى
وتغيير المدارس
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يسري عل

CHILD
ROOM ‘S

gs

school thin

ى جمي
ع التالميذ:


طالما
ال يتوفر لط
فل
ك
م
م
كا
جديد،
ن دراسي
فسيستمر
ف
ي
ال
ذ
ها
ب إلى
مدرسته
"القديمة".
فتغيير
مكان إقامت
ك
م
ال
ي
ؤ
د
ي
تلقائيا ً إل
ى ضرورة
ت
غ
ي
ي
ر
ط
فلكم
لمدرسته.

إذا كان طفلكم في

إذا كان طفلكم في

مدرسة ابتدائية

مدرسة ثانوية

يجب أن تكون مدرسة طفلكم االبتدائية قريبة قدر
اإلمكان من شقتكم أو مسكنكم ،وتقع على بعد مسافة
سيرا على األقدام .وإذا انتقلتم إلى شقة/
صغيرة ً
سكن بعيد ،فينبغي عليكم إما التفكير في تقبل طريق
آخر للمدرسة أو نقل طفلكم إلى مدرسة أخرى أقرب.
ضا من تو ّفر مكان دراسي شاغر في هذه
ولكن البد أي ً
المدرسة.

األطفال والمراهقون الذين يدرسون بمدرسة ثانوية
(مدرسة متكاملة أو أهلية أو ثانوية) ال يغيرون
بالضرورة المدارس عندما يغيرون سكنهم .فالطريق
إلى المدرسة الذي يستغرق  45دقيقة (باستخدام
وسائل النقل العام) يعتبر مقبوالً.

يجب أال تستغرق المسافة بالحافلة والقطار أكثر من
 30دقيقة ،ويجب أال يبدل طفلكم وسيلة المواصالت
إال مرة واحدة على األكثر .وعليكم مرافقة طفلكم أثناء
التعود على الطريق الجديد للمدرسة .وإذا كان طفلكم
ال يزال صغيرً ا ،فيجب أن تقوموا أنتم أو شخص آخر
بتعويده على طريقه الجديد إلى المدرسة على األقل
خالل األسابيع القليلة األولى.
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االنتقال من المدرسة االبتدائية
طفلكم يجب أن يظل في

طفلكم يجب أن ينتقل إلى

المدرسة الحالية

مدرسة جديدة

الفصل الترحيبي

	أخبروا المدرسة التي ال يزال طفلكم بها ووحدة تنسيق الفصول الترحيبية أن
•
طفلكم يجب أن يبقى في المدرسة.
	إن االلتحاق بفصل ترحيبي ال يعني أن طفلكم يمكنه االنضمام تلقائيا ً للفصول
•
االعتيادية في نفس المدرسة .لذلك :عليكم االستفسار من المدرسة أو وحدة تنسيق
الفصول الترحيبية إذا كان من الممكن نقل الطفل الح ًقا إلى الفصول االعتيادية.
فربما يترتب على االنتقال إلى فصل عادي نقل طفلكم من المدرسة .فعندئ ٍذ يكون
من األفضل أن يذهب طفلكم إلى مدرسة ابتدائية تقع بالقرب من مكان إقامتكم.
• أعلموا المدرسة بعنوان السكن الجديد.

الفصل االعتيادي

	أعلموا مجلس إدارة المدرسة التابع للمنطقة التي توجد فيها المدرسة بضرورة
•
بقاء طفلكم في المدرسة الحالية.
• أعلموا المدرسة بعنوان السكن الجديد.
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الفصل الترحيبي

	أعلموا المدرسة الحالية بأنكم ستغيرون مكان سكنكم ويجب على طفلكم أن ينتقل
•
من المدرسة.
	تقوم المدرسة بإبالغ وحدة التنسيق المختصة عن انتقالكم من سكنكم .وتقوم هذه
•
الوحدة بإبالغ وحدة التنسيق الموجودة في المنطقة السكنية الجديدة.
	تقوم وحدة التنسيق "الجديدة" أو مجلس إدارة المدرسة بإبالغكم بشأن المدرسة
•
الجديدة .حيث ستقوموا بتسجيل طفلكم هناك.

الفصل االعتيادي

	أعلموا المدرسة الحالية بأنكم ستغيرون مكان سكنكم وتريدون نقل طفلكم.
•
وستحصلون من المدرسة على بطاقة تغيير المدرسة.
	قوموا على الفور بالتسجيل في المدرسة االبتدائية المختصة الموجودة في مكان
•
إقامتكم الجديد باستخدام بطاقة تغيير المدرسة واستفسروا عن األماكن الدراسية
الشاغرة .وإذا لم تتوفر أماكن شاغرة ،فاتصلوا بمجلس إدارة المدرسة التابع
للمنطقة الجديدة .ويمكنك أيضًا الذهاب مباشر ًة إلى مجلس إدارة المدرسة والسؤال
عن أماكن شاغرة .لديهم.
	وفور معرفة اسم المدرسة ،سجلوا طفلكم بها.
•
	طالما ال يتوفر لطفلكم مكان دراسي في مكان سكنكم الجديد ،فيجب أن يستمر في
•
الذهاب إلى مدرسته القديمة.

االنتقال من المدرسة الثانوية
طفلكم يريد أن يظل في

طفلكم يريد أن ينتقل إلى

المدرسة الحالية

مدرسة جديدة

الفصل الترحيبي أو الفصل االعتيادي

·	أعلموا المدرسة بعنوان سكنكم الجديد.
·	قوموا بتعويد طفلكم على طريقه الجديد إلى المدرسة.
·	تنبيه :عندما يلتحق طفلكم بفصل ترحيبي ال يزال هذا ال يعني أن طفلكم يمكنه بعد
ذلك االنضمام تلقائيا ً للفصول االعتيادية في نفس المدرسة.

الفصل الترحيبي

·	توجهوا إلى مجلس إدارة المدرسة التابعة لمنطقتكم الجديدة وقوموا بطلب الحصول
على مكان دراسي جديد في أحد الفصول الترحيبية القريبة من مسكنكم.
·	أعلموا المدرسة الحالية على الفور بانتقالكم ورغبتكم في تغيير المدرسة.
·	بمجرد أن يخصص لكم مجلس إدارة المدرسة مدرسة جديدة ،قوموا
بتسجيل طفلكم هناك.
·	طالما ال يتوفر لطفلكم مكان دراسي جديد ،فيجب أن يستمر في الذهاب إلى
مدرسته القديمة.

الفصل االعتيادي

كيد لطفلكم!

ألولوية بالتأ
ع المدرسين
ا
تتعاونون م
س
م
ك
أن
ن هذا يعني
حدة تنسيق
إ
المدرسة وو
عن حل جيد
جلس إدارة
وم
ة في البحث
ول الترحيبي
الفص
سب طفلكم.
ينا

·	إذا أردتم أن يذهب طفلكم إلى مدرسة ثانوية أقرب ،فتوجهوا إلى مجلس إدارة
المدرسة التابعة للمنطقة الجديدة وقوموا بطلب الحصول على مكان دراسي جديد فيها.
·	كما يمكنكم أيضًا البحث بأنفسكم عن مدرسة جديدة لطفلكم .وهذه المدرسة ال تقع
بالضرورة في منطقتكم السكنية .بل البد أن يتوفر بها أماكن دراسية شاغرة.
·	أعلموا المدرسة الحالية على الفور بانتقالكم ورغبتكم في تغيير المدرسة.
وستحصلون على بطاقة تغيير المدرسة.
·	طالما ال يتوفر لطفلكم مكان دراسي جديد أقرب إلى سكنكم ،فيجب أن يستمر في
الذهاب إلى مدرسته القديمة.
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جهات االتصال في المناطق
إذا توفرت لديكم أي أسئلة ،يرجى االتصال بالمكاتب
والمؤسسات المختصة في منطقتكم السكنية.
وستجدون في الصفحات التالية تفاصيل بيانات االتصال.

المناطق في برلين
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8

6

( Mitte 1ميتا)
	Friedrichshain-Kreuzberg
2
(فريدريشسهاين-كرويزبيرج)
( Pankow 3بانكو)
	Charlottenburg-Wilmersdorf
4
(شارلوتنبورج-فيلمسدورف)
( Spandau 5شبانداو)
	Steglitz-Zehlendorf
6
(شتيغليتز-زيليندورف)
	Tempelhof-Schöneberg
7
(تمبلهوف-شونبيرج)
( Neukölln 8نويكولن)
	Treptow-Köpenick
9
(تريبتو-كوبينك)
	Marzahn-Hellersdorf
10
(مارتسان-هليرزدورف)
( Lichtenberg 11ليشتنبرج)
( Reinickendorf 12راينيكندورف)

مجالس إدارة المدارس ،ووحدات التنسيق المدرسية المسؤولة عن الفصول
الترحيبية ،ومراكز الشباب ،وخدمة صحة األطفال والشباب ،وخدمة ،الطب
النفسي لألطفال والشباب ومراكز المشورة والدعم النفسي في المدارس
والدعم التربوي الشامل
( Mitte 1ميتا)
وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تخصيص األماكن الدراسية)
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin
الهاتف 030 9018-26112
r.yagiz@ba-mitte.berlin.de
االثنين من  9ص إلى  12م ،الثالثاء من  9ص إلى  12م،
الخميس من  3م إلى  6م
وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تحديد مستوى اللغة والخبرة المدرسية السابقة)
Turmstr. 75, 10551 Berlin
الهاتف 030 9018-33341
schiewe@sprachfoerderzentrum.de
مكتب قسائم حضانات Kita
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin
قسيمة حضانة  :Kitaالهاتف 030 9018-23233
kita.info@ba-mitte.berlin.de
البحث عن مكان في دار الحضانة :الهاتف 030 9018-23433
kitaplatz@ba-mitte.berlin.de
الثالثاء من  9ص إلى  12م ،والخميس من  2م إلى  6م
خدمة صحة األطفال والشباب
Reinickendorfer Str. 60b, 13347 Berlin
الهاتف 030 9018-46130
kjgd@ba-mitte.berlin.de
الثالثاء من  9ص إلى  12م ،الخميس من  2م إلى  6م

خدمة الطب النفسي لألطفال والشباب
Mathilde-Jakob-Platz 1, 10551 Berlin
الهاتف 030 9018-33241
من االثنين إلى الخميس من  9ص إلى  3م ،الجمعة من  9ص إلى  1م
مركز المشورة والدعم النفسي في المدارس
والدعم التربوي الشامل ()SIBUZ
Badstr. 10, 13357 Berlin
الهاتف 030 403949 2261
01sibuz@senbjf.berlin.de
الخميس من  3م إلى  6م

Friedrichshain-Kreuzberg 2
(فريدريشسهاين-كرويزبيرج)
وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تخصيص األماكن الدراسية)
Frankfurter Allee 35–37, 10247 Berlin
الهاتف  030 90298-4630و 90298-4640
 doris.sternekieker@ba-fk.berlin.deو
sebastian.smyk@ba-fk.berlin.de
الثالثاء من  9ص إلى  12م ،الخميس من  2م إلى  6م
وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تحديد مستوى اللغة والخبرة المدرسية السابقة)
Frankfurter Allee 35–37, 10247 Berlin
الهاتف 030 90298-3095
marita.misch@senbjf.berlin.de

مكتب رعاية الشباب/مكتب خدمة األسرة
Frankfurter Allee 35–37, 10247 Berlin
الهاتف 030 90298-1414
familienservicebuero@ba-fk.berlin.de
من االثنين إلى الجمعة من  9ص إلى  12م
خدمة صحة األطفال والشباب
Urbanstr. 24, 10967 Berlin
الهاتف  030 90298-7342أو 90298-2813
kjgd@ba-fk.berlin.de
الخميس من  3م إلى  6م
خدمة الطب النفسي لألطفال والشباب
Urbanstr. 24, 10967 Berlin
الهاتف 030 90298-4968
من االثنين إلى الخميس من  9ص إلى  3م ،والجمعة من  9ص إلى  1م
مركز المشورة والدعم النفسي في المدارس
والدعم التربوي الشامل ()SIBUZ
Fraenkelufer 18, 10999 Berlin
الهاتف 030 22508 311
02sibuz@senbjf.berlin.de
الخميس من  3م إلى  6م

( Pankow 3بانكو)
وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تخصيص األماكن الدراسية)
 ،Fröbelstr. 17, 10405 Berlinالمبنى  ،9الغرفة  203و 209
الهاتف 030 90295-5040
sabrina.roehl@ba-pankow.berlin.de
nicole.stutz@ba-pankow.berlin.de
وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تحديد مستوى اللغة والخبرة المدرسية السابقة)
Tino-Schwierzina-Str. 32, 13089 Berlin
الهاتف 030 90249-1002
ramona.basting@senbjf.berlin.de

مكتب رعاية الشباب ،مكتب حضانة رعاية األطفال النهارية
Fröbelstr. 17، 10405 Berlin
الهاتف 030 90295-5863
قسيمة حضانة :Kita
kindertagesbetreuung@ba-pankow.berlin.de
البحث عن مكان في دار الحضانة:
kitaplatzvermittlung@ba-pankow.verwalt-berlin.de
االثنين والثالثاء من  9ص إلى  12م ومن  1م إلى  2:30م والخميس من
 1م إلى  6م ،والجمعة من  9ص إلى  12م
خدمة صحة األطفال والشباب
Grunowstr. 8–11, 13187 Berlin
الهاتف  030 90295-2894أو 2936
kjgd@ba-pankow.berlin.de
من االثنين إلى األربعاء من  1م إلى  2:30م
خدمة الطب النفسي لألطفال والشباب
Grunowstr. 8–11, 13187 Berlin
الهاتف  030 90295-2830أو -2833
من االثنين إلى الخميس من  9ص إلى  3م ،الجمعة من  9ص إلى  1م

مكتب قسائم حضانات Kita
Hohenzollerndamm 174–177, 10713 Berlin
الهاتف 030 9029-15240
jug-kita-gutscheine@charlottenburg-wilmersdorf.de
الخميس من  3م إلى  6م
خدمة صحة األطفال والشباب
Hohenzollerndamm 174/177, 10713 Berlin
المدخل Mansfelder Str. 16
الهاتف 030 9029-16444/-16577/-16250/-16579
kinder-und-jugendgesundheit@charlottenburgwilmersdorf.de
الثالثاء والخميس من  2م إلى  4م
خدمة الطب النفسي لألطفال والشباب
Haubachstr. 45, 10585 Berlin
الهاتف 030 90298-18536
من االثنين إلى الخميس من  9ص إلى  3م ،والجمعة من  9ص إلى  1م
مركز المشورة والدعم النفسي في المدارس
والدعم التربوي الشامل ()SIBUZ
Waldschulallee 31, 14055 Berlin
الهاتف 030 9029-25150
04sibuz@senbjf.berlin.de

مركز المشورة والدعم النفسي في المدارس
والدعم التربوي الشامل ()SIBUZ
Tino-Schwierzina-Str. 32, 13089 Berlin
الهاتف 030 90249-1100
03sibuz@senbjf.berlin.de
الخميس من  3م إلى  6م

( Spandau 5شبانداو)

Charlottenburg-Wilmersdorf 4
(شارلوتنبورج-فيلمسدورف)

وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تخصيص األماكن الدراسية)
Streitstr. 6–7, 13587 Berlin
الهاتف 030 90279-2235
e.sarajlic@ba-spandau.berlin.de

وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تخصيص األماكن الدراسية)
،Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100
Berlin 10585
الهاتف 030 9029-649
cw259991@charlottenburg-wilmersdorf.de
وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تحديد مستوى اللغة والخبرة المدرسية السابقة)
،Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100
الهاتف ،030 9029 12982
jutta.liesenfeld@senbjf.berlin.de
الثالثاء من  9ص إلى  1م ،الخميس من  2م إلى  3م
و Waldschulallee 29–31, 14055 Berlin
الهاتف 030 9029-25121
barbara.hecke@senbjf.berlin.de
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وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تحديد مستوى اللغة والخبرة المدرسية السابقة)
Streitstr. 6–7, 13587 Berlin
الهاتف 030 90279-3139
sibylle.behnes@senbjf.berlin.de
الخميس من  2م إلى  4م
مكتب رعاية الشباب/حضانة رعاية األطفال النهارية
Carl-Schurz-Str. 2/6, 13597 Berlin
قسيمة حضانة  :Kitالهاتف 030 90279-2432
kindertagesbetreuung@ba-spandau.berlin.de
البحث عن مكان في دار الحضانة :الهاتف 030 90279 2444
kita-koordination@ba-spandau.berlin.de
خدمة صحة األطفال والشباب
Klosterstr. 36, 13581 Berlin
الدرجEG ،(Ruhlebener Str.) A
الهاتف 030 90279-2254/-2256/-2658
عند التسجيل ،يرجى السؤال عن الهيئة المختصة.

خدمة الطب النفسي لألطفال والشباب
Klosterstr. 36,13581 Berlin
الهاتف 030 90279-2759
الخميس من  4م إلى  6م
مركز المشورة والدعم النفسي في المدارس
والدعم التربوي الشامل ()SIBUZ
Streitstr. 6، 13587 Berlin
الهاتف030 90279 5850/1 :
05sibuz@senbjf.berlin.de
الخميس من  3م إلى  6م

Steglitz-Zehlendorf 6
(شتيغليتز-زيليندورف)
وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تخصيص األماكن الدراسية)
 ،Kirchstr. 1–3, 14163 Berlinالغرفة A 10
الهاتف  030 90299-6485و90299-5452
 sven.starke@ba-sz.berlin.deو
nataly.duewal@ba-sz.berlin.de
وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تحديد مستوى اللغة والخبرة المدرسية السابقة)
Kirchstr. 1–3, 14163 Berlin
الهاتف 030 90299-5192
pamela.koester@ba-sz.berlin.de
االثنين من  9ص إلى  12م ،الثالثاء من  9ص إلى  12م ،الخميس من
 9ص إلى  12م
المكتب الخاص لدار الحضانة /Kitaمركز الرعاية ()Hort
Kirchstr. 1–3, 14163 Berlin
الهاتف 030 90299-3520
من االثنين إلى الجمعة من  9ص إلى  11ص (يرجى االتفاق على
المواعيد عبر الهاتف).
خدمة صحة األطفال والشباب
يوجد هيئات مختلفة		:
jugendgesundheitsdienst@ba-sz.berlin.de
و kjgd-sozialdienst@ba-sz.berlin.de
الثالثاء من  3م إلى  4:30م
خدمة الطب النفسي لألطفال والشباب
Königstr. 36, 14163 Berlin
الهاتف 030 90299-5842
من االثنين إلى الخميس من  9ص إلى  3م ،الجمعة من  9ص إلى  1م
مركز المشورة والدعم النفسي في المدارس
والدعم التربوي الشامل ()SIBUZ
Dessauerstr. 49–55, 12249 Berlin
الهاتف 030 90299-2572
06sibuz@senbjf.berlin.de
الخميس من  3م إلى  6م

Tempelhof-Schöneberg 7
(تمبلهوف-شونبيرج)
وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تخصيص األماكن الدراسية)
Alarichstr. 12–17, 12105 Berlin
الهاتف 030 90277-4709
ute.rupp@ba-ts.berlin.de
الثالثاء من  9ص إلى  12م ،والجمعة من  9ص إلى  12م
وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تحديد مستوى اللغة والخبرة المدرسية السابقة)
Alarichstr. 12–17, 12105 Berlin
الهاتف 030 90277-6010
kirsten.richter@senbjf.berlin.de
matthias.goeritz@senbjf.berlin.de
الخميس من  3م إلى  6م
مكتب قسائم حضانات Kita
Rathausstr. 27, 12105 Berlin
الهاتف 030 90277-2634/-2308
kindertagesbetreuung@ba-ts.berlin.de
الثالثاء من  9ص إلى  12م ،والخميس من  3م إلى  6م
يتم تحديد موعد عبر اإلنترنت:
service.berlin.de/standort/123612
خدمة صحة األطفال والشباب
( )KJGDشونبيرج I
Welserstr. 23, 10777 Berlin
الهاتف 030 90277-6129
الخميس من  3م إلى  5م
( )KJGDماريندورف
Kaiserstr. 126, 12105 Berlin
الهاتف 030 90277-6501/-6799/-6770
الخميس من  2م إلى  4:30م
( )KJGDتمبلهوف
Kaiserstr. 126, 12105 Berlin
الهاتف 030 90277-2697/-2125/-2677
الثالثاء من  2م إلى  4:30م
خدمة الطب النفسي لألطفال والشباب
Welserstr. 23, 10777 Berlin
الهاتف 030 90277-6900
من االثنين إلى الخميس من  9ص إلى  3م ،الجمعة من  9ص إلى  1م
مركز المشورة والدعم النفسي في المدارس
والدعم التربوي الشامل ()SIBUZ
Ebersstr. 9a, 10827 Berlin
الهاتف 030 90277-4374
07sibuz@senbjf.berlin.de
الخميس من  3م إلى  6م

( Neukölln 8نويكولن)

( Treptow-Köpenick 9تريبتو-كوبينك)

وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تخصيص األماكن الدراسية)
Boddinstr. 34، 12053 Berlin
الهاتف 030 90239-1218
yvonne.schultze@bezirksamt.neukoelln.de
يوميًا من  9ص إلى  1م

وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تخصيص األماكن الدراسية)
دار بلدية كوبينك
Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin
الهاتف 030 90297-2194
maraike.neek@ba-tk.berlin.de
الثالثاء من  9ص إلى  12م ،الخميس من  2م إلى  6م

وحدة التنسيق المدرسية اإلشرافية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تحديد مستوى اللغة والخبرة المدرسية السابقة)
 ،Boddinstr. 34, 12053 Berlinالغرفة  B 0.46و B 0.38
الهاتف  030 90239-2730و 90239-2509
 michael.dahms@senbjf.berlin.deو
corinna.zang@senbjf.berlin.de
االثنين من  12م إلى  3م ،الخميس من  3م إلى  6م،
الجمعة من  10ص إلى  1م
حضانة رعاية األطفال النهارية
Karl-Marx-Str. 83, 12043 Berlin
الهاتف 030 90239-2135
kindertagesbetreuung@bezirksamt-neukoelln.de
خدمة صحة األطفال والشباب
Neuköllner Str. 333, 12355 Berlin
الهاتف 030 6662-1110
kjgd@bezirksamt-neukoelln.de
خدمة الطب النفسي لألطفال والشباب
المقر الشمالي
Böhmische Str. 39, 12055 Berlin
الهاتف 030 688748-0
من االثنين إلى الخميس من  9ص إلى  3م ،الجمعة من  9ص إلى  1م
المقر الجنوبي
Britzer Damm 93, 12347 Berlin
الهاتف  ،030 6809-1242مع تحديد موعد مسبق
مركز المشورة والدعم النفسي في المدارس
والدعم التربوي الشامل ()SIBUZ
Boddinstr. 34, 12053 Berlin
الهاتف 030 90239-2788
08sibuz@senbjf.berlin.de
الخميس من  3م إلى  6م

وحدة التنسيق المدرسية اإلشرافية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تحديد مستوى اللغة والخبرة المدرسية السابقة)
Luisenstr. 16, 12557 Berlin
الهاتف 030 90249-2219
09-Klaerungsstelle@senbjf.berlin.de
األربعاء من  9ص إلى  12م ومن  2م إلى  5م
مكتب رعاية الشباب
 ،Großberliner Damm 154المبنى Berlin 12489 ،9
قسيمة حضانة  :Kitaالهاتف 030 90279-5329
jugkitahort@ba-tk.berlin.de
البحث عن مكان في دار الحضانة:
kita-platzsuche@ba-tk.berlin.de
االثنين من  9ص إلى  12م (فقط مع تحديد موعد سابق) ،الثالثاء من 9
ص إلى  12م،
الخميس من  3م إلى  6م
يتم تحديد موعد عبر اإلنترنت:
service.berlin.de/standort/123613
مواعيد االستفسارات الهاتفية :يومي االثنين واألربعاء من الساعة 10
ص إلى  12م
خدمة صحة األطفال والشباب
Ortolfstr. 182-184, 12524 Berlin
الهاتف 030 90297-6703
viola.seeliger@ba-tk.berlin.de
الخميس من  2م إلى  6م
خدمة الطب النفسي لألطفال والشباب
Hans-Schmidt-Str. 16, 12489 Berlin
الهاتف 030 90297-4711
من االثنين إلى الخميس من  9ص إلى  3م ،الجمعة من  9ص إلى  1م
مركز المشورة والدعم النفسي في المدارس
والدعم التربوي الشامل ()SIBUZ
Luisenstr. 16, 12557 Berlin
الهاتف 030 65661230
09sibuz@senbjf.berlin.de
الخميس من  3م إلى  6م
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Marzahn-Hellersdorf 10
(مارتسان-هليرزدورف)
وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تخصيص األماكن الدراسية)
Alice-Salomon-Platz 3, 12591 Berlin
الهاتف  030 90293-2787و90293-2786
 beate.klann@ba-mh.berlin.deو
renate.klingenberg@ba-mh.berlin.de
وحدة التنسيق المدرسية اإلشرافية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تحديد مستوى اللغة والخبرة المدرسية السابقة)
Alice-Salomon-Platz 3, 12591 Berlin
الهاتف 030 90293-2965
sabine.kircheisen@senbjf.berlin.de
الثالثاء من  3م إلى  6م
مكتب قسائم حضانات  /Kitaمركز الدعم والرعاية التكميلية
Riesaer Str. 94, 12627 Berlin
kita.hort@ba-mh.berlin.de
الثالثاء من  9ص إلى  12م ،والخميس من  3م إلى  6م
خدمة صحة األطفال والشباب
Janusz-Korczak-Str. 32, 12627 Berlin
الهاتف 030 90293-3671/-3827
kjgd@ba-mh.berlin.de
الخميس من  2م إلى  6م
خدمة الطب النفسي لألطفال والشباب
Etkar-André-Str. 8, 12619 Berlin
الهاتف 030 90293-3691/-3684
من االثنين إلى الخميس من  9ص إلى  3م ،والجمعة من  9ص إلى  1م
مركز المشورة والدعم النفسي في المدارس
والدعم التربوي الشامل ()SIBUZ
Eisenacher Str. 121, 12685 Berlin
الهاتف 030 22501-3210
10sibuz@senbjf.berlin.de
الخميس من  3م إلى  6م

( Lichtenberg 11ليشتنبرج)

( Reinickendorf 12راينيكندورف)

وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تخصيص األماكن الدراسية)
 ،Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlinالمبنى 1
الهاتف 030 90296-3846
diana.rauch@lichtenberg.berlin.de

وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تخصيص األماكن الدراسية)
Buddestr. 21, 13507 Berlin
الهاتف 030 90294/4768-/4774-
andre.grundei@reinickendorf.berlin.de
victoria.hoppe@reinickendorf.berlin.de
االثنين من  9ص إلى  12م ،الثالثاء من  9ص إلى  1م،
الخميس من  3م إلى  6م

وحدة التنسيق المدرسية اإلشرافية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تحديد مستوى اللغة والخبرة المدرسية السابقة)
 ،Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlinالمبنى 1
الهاتف 030 920 9040-296
florian.koenig@senbjf.berlin.de
قسم الشباب والصحة
Große-Leege-Str. 103, 13055 Berlin
الهاتف 030 90296-5317
juginfo@lichtenberg.berlin.de
خدمة صحة األطفال والشباب
الرمز البريدي13051، 13053، 13055، 13057، 13059 :
Oberseestr. 98, 13503 Berlin
الهاتف 030 90296-4921
constanze.schiewer@lichtenberg.berlin.de
الثالثاء والخميس من  2م إلى  6م
الرمز البريدي10315، 10317، 10318، 10365، 10367 :
Alfred-Kowalke-Str. 24, 10315 Berlin
الهاتف 030 90296-4941
linda.leepin@lichtenberg.berlin.de
االثنين والخميس من  2م إلى  6م

وحدة التنسيق المدرسية اإلشرافية المسؤولة
عن الفصول الترحيبية (تحديد مستوى اللغة والخبرة المدرسية السابقة)
Buddestr. 21, 13507 Berlin
الهاتف 030 90294-1925
kathleen.weber@senbjf.berlin.de
الرعاية النهارية لألطفال
Nimrodstr. 4–14, 13469 Berlin
الهاتف 030 90294-6676
(يرجى االتصال في غير مواعيد الزيارة إن أمكن)
tagesbetreuung-kinder@reinickendorf.berlin.de
الثالثاء من  9ص إلى  1م ،والخميس من  3م إلى  6م
خدمة الطب النفسي لألطفال والشباب
 ،Teichstr. 65المبنى Berlin 13407 ،4
الهاتف 030 90294-5043
من االثنين إلى الخميس من  9ص إلى  3م ،الجمعة من  9ص إلى  1م
مركز المشورة والدعم النفسي في المدارس
والدعم التربوي الشامل ()SIBUZ
Nimrodstr. 4-14, 13469 Berlin
الهاتف 030 90294-4837
12SPBZ@senbjf.berlin.de
الخميس من  3م إلى  6م

خدمة الطب النفسي لألطفال والشباب
مقر ليشتنبرج
Alfred-Kowalke-Str. 24, 13315 Berlin
الهاتف 030 90296-4961
من االثنين إلى الخميس من  9ص إلى  3م ،الجمعة من  9ص إلى  1م
مقر هوهينشونهاوزن
Oberseestr. 98, 13053 Berlin
الهاتف 030 90296-4954
من االثنين إلى الخميس من  9ص إلى  3م ،والجمعة من  9ص إلى  1م

مراكز المستويات المتقدمة والمدارس
المهنية والمدارس ال ُمدارة مركز ًيا

مركز المشورة والدعم النفسي في المدارس
والدعم التربوي الشامل ()SIBUZ
Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
الهاتف 030 90212-827
11sibuz@senbjf.berlin.de
الخميس من  3م إلى  6م

وحدة التنسيق المدرسية المسؤولة عن الفصول الترحيبية
Frankfurter Allee 73 c, 10247 Berlin
الهاتف  030 90249-1382أو 90249-1380
klaerungsstellebbs@senbjf.berlin.de
الثالثاء من  9ص إلى  12م ،الخميس من  3م إلى  6م
(ما عدا أيام العطالت)
مركز المشورة والدعم النفسي في المدارس والدعم التربوي الشامل
( )SIBUZلمدارس التعليم المهني
Frankfurter Allee 73 c, 10247 Berlin
الهاتف 030 90249-1300
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