
 ببيلفيلد منطقة التعليم
 جدول التحقق/ معلومات/ مواعيد، إلى أين بعد المرحلة االساسية؟

 

 ما يجب عليك اإلنتباه له من المرحلة االساسية إلى المدارس المتقدمة ( الفصل الخامس)

 

أين بعد المرحلة االساسية؟حفل/ندوة: "إلى  " 09.10.2019 

 معلومة: أمسية معلومات ويوم الباب المفتوح في المدارس المتقدمة

 
 معلومة: المواعيد موجودة في صفحة اإلنترنت

www.bielefeld.de 
 (باستخدام كلمة تعليم/ مدارس) 

11/12-2019 
bis 01-2020 

 تسليم شهادات نصف السنة في مدارس المرحلة االساسية
________________________________________ 

لمدارس البلدية تسليم بطاقة االشتراك  
تستلم بطاقة اشتراك شخصية من المدرسة االساسية ألتي يدرس فيها طفلك. يجب عليك 

تابعة للبلديةتعبئة هذه البطاقة وتسليمها إلحدى المدارس المتقدمة ال  

27.01.2020- 
31.01.2020 

إذا رغبت في تسجيل طفلك في إحدى المدارس الخاصة يمكنك الحصول على 
 المعلومات عن التسجيل من المدرسة الخاصة المعنية

 

 معلومات عن اختيار المدارس المتقدمة

 
 معلومات:

المدرسة المتقدمةمراعاة نصيحة االنتقال من المدرسة االساسية إلى شكل/ نوع  -  
 هل يتناسب البرنامج التربوي/مسودة التربية عند المدرسة مع احتياجات طفلك؟ -

 ما هي حسب تصورك أحسن مدرسة ألتي تدعم طفلك؟ -
 ما هي انطباعاتك وانطباعات طفلك في يوم الباب المفتوح؟

 -طريق المدرسة؟ هل طريق الذهاب الى المدرسة سهل وآمن لطفلك؟
لمدرسة المختارة لدوام يوم كامل أو لدوام نصف يوم؟ ( هل يوجد إشراف في هل ا -

 الساعات بعد الظهر؟)
 هل المدرسة تابعة للبلدية أم هي مدرسة خاصة؟ -

 

 

 فترة التسجيل في المدارس المتقدمة التابعة للبلدية
ت لتسهيل تبادل المعلومات بينك وبين إدارة المدرسة ستكون إدارات المدارس تح

 التصرف خاصة في الفترة
19.02. (09:00-12:00 Uhr + 16:00-19:00 Uhr), 20.02. (09:00-

12:00 Uhr) 
 und  21.02.2020 (09:0012:00 Uhr 

مواعيد التسجيل في المدارس المتقدمة الخاصة تكون متناسقة مع مدارس البلدية. لمعرفة 
 .الموعد المحدد عليك االستفسار من المدرسة الخاصة المعنية

 

15.02.2020- 
13.03.2020 

 



 ببيلفيلد منطقة التعليم
االساسية؟جدول التحقق/ معلومات/ مواعيد، إلى أين بعد المرحلة   

 

 ما يجب عليك اإلنتباه له من المرحلة االساسية إلى المدارس المتقدمة ( الفصل الخامس)

 التسجيل في المدرسة المتقدمة
 يتم التسجيل في مكتب المدرسة/في سكرتارية المدرسة المتقدمة المعنية

 ماذا يجب عليك احضاره عند التسجيل؟

سة االساسية بطاقة االشتراك)بطاقة اشتراك معبأة ( ستعطيك المدر -  
شهادة نصف السنة لطفلك في الفصل الرابع في المدرسة االساسية باإلضافة الى  -

 نصيحة االنتقال لنوع المدرسة
 شهادة ميالد طفلك الذي تريد تسجيله في مدرسة متقدمة -

شهادة  إذا كان بحوزتكم: شهادة إثبات لمقدرات طفلك في السباحة ( على سبيل المثال: -
 "عن مستوى السباحة " فرس البحر

 

إذا تم رفض تسجيل طفلك في المدرسة المختارة 
( على سبيل المثال لقلة المقاعد الموجودة) ستعطيك 

المدرسة شهادة رفض وكذلك بطاقة االشتراك 
 .الخاصة بك

بشهادة الرفض وببطاقة االشتراك يمكن ان تسجل 
 طفلك في مدرسة متقدمة أخرى

يمكنك معرفة المدارس التي توجد فيها مقاعد   
 شاغرة في صفحة اإلنترنت لمدينة بيلفيلد

 www.bielefeld.de 

القرار عن تسجيل طفلك في 
مدرسة متقدمة تتحصل عليه بعد 

 انتهاء فترة التسجيل مباشرة
 

باإلضافة إلي ذلك ستتحصل من 
المدرسة المتقدمة على معلومات 

 كتابيا
 

 ابتداء
16.03.2020 

 تذكرة لطريق المدرسة/ تكاليف الموصالت للتالميذ
 متى يكون لديك الحق للحصول على تذكرة لطريق المدرسة لطفلك؟

 :الشروط
يجب أن تكون المدرسة المتقدمة التي يذهب إليها طفلك هي أقرب مدرسة لنوع  -

ثانوي علمي)المدرسة المختارة ( ثانوية متخصصة، ثانوية خاصة، ثانوية عامة،   
يجب أن ال تقل المسافة بين منزل ( سكن) الطفل والمدرسة المتقدمة المختارة عن  -

ثالثة كيلو متر ونصف مشيا. إذا كانت المسافة أقل من ثالثة ونصف كيلو متر يمكن ان 
يتم دفع تكاليف التذكرة إذا كان الطريق خطرا ( حسب قانون تكاليف التذاكر للتالميذ) أو 

ت هناك أسباب صحية ( إثبات شهادة طبية)إذا كان  
 معلومة 

يمكنك الحصول على معلومات إضافية من ورقة اإلرشادات لتذاكر للتالميذ ( يمكنك 
الحصول عليها من مكتب المدرسة أو في المدارس أو في مكتب التعليم أو في صفحة 

كلمة: تعليم/ مدرسة/ تذاكر الموصالت ) www.bielefeld.de اإلنترنت تحت
 (للتالميذ

 

٢٠١٩اليوم األول في العام الدراسي الجديد للفصل الخامس لسنة   

 
سيبدأ طفلك مرحلة جديدة في حياته. نتمنى له حظ ونجاحخالص التهاني!  ! 

12.08.2020 

 


