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  یقیةــــــــــسنیئة التــــــــالھ 
 نیةـــــــــــــدارس المھــــــــــــللم

نسخة 2020/10

1. ماذا نفعل؟ 
• 
•

•

نحن نعثر على مقعد دراسي في صف ترحیبي في مركز لمستوى تعلیمي متقدم )مدرسة مھنیة( للشباب من 
16-18 سنة، وفي حالة المقاعد الشاغرة حتى 23 سنة

نحن نقدَّم لك المشورة حول مسارك التعلیمي ونحیلك إلى مؤسسات استشاریة أخرى 

•
2. ماذا نحتاج؟ 

 !)           طلب تسجیل )المھم: عنوان البرید اإللكتروني 
 نسخة من بطاقة الھویة •
 نسخة من شھادة التسجیل •

3. كیف تصل إلینا؟ 
أرسل إلینا المستندات عبر الفاكس )1386 – 90249(، أو عبر البرید اإللكتروني أو عبر البرید 

4. ماذا سیحدث بعد ذلك؟ 
نعثر لك على مدرسة ونرسل إلیك كافة المعلومات حول التسجیل بالمدرسة عبر البرید اإللكتروني . أحضر معك 

: رجاًء ھذه المستندات إلى المدرسة
• 
• 
• 
• 

بطاقة الھویة 
             شھادة التسجیل 

             صورتین شخصیتین     
             شھادة الفحص الطبي المدرسي )لیست أقدم من 3 أشھر( 

5. أما تزال لدیك أسئلة؟ 
    اتصل بنا یوم الثالثاء من الساعة 12-9 أو الخمیس من الساعة 15-18 

  ! أو اكتب إلینا
نحن نرح›ب باستقبالك في موعد شخصي فقط بعد تسجیل مسبق. 

إشارة تخص فیروس كوفید-19: ال تأت رجاء إلى الموعد المتفق علیھ إال رفقة شخص واحد فقط وفي الموعد المحدَّد 
 ! تماما

وإذا لم یكن بمقدورك االلتزام بموعد ما، فألغ الموعد رجاء عبر البرید اإللكتروني أو الھاتف.      

 klaerungsstellebbs@senbjf.berlin.de :االتصال  
  :5537، حجرة 90249 1382السیدة كامبوروفا: رقم الھاتف

michaela.kamburowa@senbjf.berlin.de
  :حجرة 90249 1380السیدة كونتسھ: رقم الھاتف ،5535 

juergen.schultz@senbjf.berlin.de
فاكس: 1386 – 90249 

Frankfurter Allee 73 c 
10247 Berlin 

 u5 أو b 256 أو s8,41,42, 85 حتى Frankfurter Allee   حتى16 ،13أو ترام  Frankfurter Allee   حتى21أو ترام  
Samariterstraße  Scharnweberstraße
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 لزیارة مجموعة تعلیمیة للتالمیذ غیر الناطقین باأللمانیةاستمارة تسجیل 

 أنثى  :االسم، اللقب*
 ذكر 

 :السن :تاریخ المیالد* :بلد المیالد*

 :منذ متى في ألمانیا :الجنسیة*

 :الھاتف: الوصيّ /القائم بالتربیة

 شھادة الطبيّ الفحص  تسجیل الحضور بطاقة الھویة )ظلّل: (اإلثباتات الشخصیة المتوفرة

 :جھة االتصال/الراعي* :مسكن اإلقامة

 :الھاتف*

 برلین :الرمز البریديّ * :الشارع*

 :البرید اإللكترونيّ *

 :مدة ارتیاد المدرسة في بلدك األم :مدة ارتیاد المدرسة حتى اآلن في برلین

ال على اإلطالق إجادة اللغة األلمانیة* :اللغات األخرى: اللغة األم
إجادة ضئیلة 

حسب اإلطار األوروبّي 
: المرجعّي للغات

 ...)أو  A1أو  A0المستوى (

 :توصیة* :الرغبة المھنیة

 مجموعةٌ تعلیمیة لمحو األمیة بالكتابة الالتینیة 

 مجموعةٌ تعلیمیة للمستجدین ذوي المعارف القابلة للترقیة 

 :مالحظات

 :االتصال/دائرة :بمعرفةُحرر 

عبر البرید اإللكتروني : klaerungsstellebbs@senbjf.berlin.de أو 
فاكس: 1386 – 90249 إلى الھیئة التنسیقیة للمدارس المھنیة      

 حقول إلزامیة*
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