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ما يجب عليك مراعاته / ما تحتاج إلى معرفته عند االنتقال من المدرسة االبتدائية إلى المدرسة 
 الثانوية )الصف الخامس(

 
 

 27.10.2022 "لقاء/حدث "إلى أين بعد المدرسة االبتدائية؟

 أمسيات إعالمية وأيام مفتوحة في المدارس الثانوية
 نصيحة: يمكنك أيًضا العثور على التواريخ عبر اإلنترنت على

www.bildung-in-bielefeld.de  

 (تقدم مدارس بيلفلد نفسها / ملفات تعريف المدرسة )
 أو على الصفحات الرئيسية للمدارس

11/12 -2022 
 الى

 01-2023 

 إصدار شهادات نصف السنوية بالمدارس االبتدائية
 

 .اصدار استمارات التسجيل لمدارس البلدية
سوف ترسل لك/ تتلقى استمارة التسجيل من المدرسة االبتدائية لطفلك.  

من فضلك امأل هذه االستمارة واصطحابها للتسجيل في مدرسة ثانوية 
 .بالمدينة

16.01.2023 - 
20.01.2023 

إذا كنت ترغب في تسجيل طفلك في مدرسة خاصة ، فستتلقى المعلومات 
 .الخاصة عن عملية التسجيل من المدرسة الخاصة المعنية

 

 نصائح حول اختيار المدرسة الثانوية
 :نصائح

الحظ توصية  المدرسة االبتدائيةالخاص لنوع المدرسة الذي ينتقل فيها 
 الطفل

طفلك مع المفهوم )التربوي( للمدرسة؟يتوافق احتياجات   
 ما هي المدرسة التي تعتقد أنها تدعم طفلك بشكل أفضل؟ 
 ما هي انطباعاتك / انطباعات طفلك عن اليوم المفتوح؟ 

 الطريق الى المدرسة؟ هل المدرسة سهلة وآمنة للوصول لطفلك؟ 
طول اليوم أم نصف يوم؟ )هل االشراف بعد  هل المدرسة مدرسة تعمل 

 ساعات بعد الظهرمتوفر؟(
 هل المدرسة مدرسة بلدية أم مدرسة خاصة؟

 إذا كان طفلك يرغب في المشاركة في دروس لغة األم 
 .يرجى االستفسار بنفسك عن إمكانيات المدرسة الثانوية المعنية  
 
 

 

http://www.bildung-in-bielefeld.de/
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 فترة التسجيل بالمدارس الثانوية  التابعة للبلدية
 

في أقرب  2023/24يجب أن يتم التسجيل للفصل الخامس للعام الدراسي 
 وقت ممكن

 
صباًحا و  12.00 - 09.00من  09.02.2023/  08.02.2023في 

مساءً  19.00 - 16.00  
 9من الساعة   14.02.2023و  13.02.2023و  10.02.2023في 

ظهًرا 12صباًحا حتى الساعة  . 
 

عد النظافة والمسافة المعمول بها حاليًا ،إ يجب أن يتم من أجل االمتثال لقوا
 التسجيل ذا أمكن ، عن طريق موعد مسبق

 

06.02.2023 - 
03.03.2023 

تتناسق مواعيد التسجيل في المدارس الثانوية الخاصة في العادة مع مواعيد 
مدارس البلدية. يرجى االستفسار عن مواعيد التسجيل المحددة في المدرسة 

ة من المدرسة المعنيةالخاص . 
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 "قائمة التحقق / النصائح / التواريخ "إلى أين أذهب بعد المدرسة االبتدائية؟

 
ما يجب عليك مراعاته / ما تحتاج إلى معرفته عند االنتقال من المدرسة االبتدائية إلى المدرسة 

 الثانوية )الصف الخامس(
 

 التسجيل في المدرسة الثانوية
في مكتب المدرسة / سكرتارية المدرسة الثانوية المعنية يتم التسجيل . 

 ما يجب إحضاره للتسجيل
 

 استمارة التسجيل المكتملة )ستتلقى استمارة التسجيل من مدرستك االبتدائية(
شهادة نصف السنوية لطفلك )الصف الرابع( من المدرسة االبتدائية ، بما  

ةفي ذلك توصية االنتقال لنوع المدرسة الجديد  
 شهادة ميالد طفلك الذي يتم تسجيله في المدرسة الثانوية 

 إذا كان متاًحا: دليل على قدرة طفلك على السباحة 
 ("على سبيل المثال إثبات شارة السباحة "فرس البحر <-)

 دفتر التطعيم / بطاقة التطعيم إلثبات الحماية الموجودة ضد الحصبة
غة االم ، يجب عليك في هذه إذا كنت ترغب ان يشارك طفلك في دروس ل 

 .الحالة التسجيل في دروس لغة االم  مع التسجيل في المدرسة
 

 مزيد من المعلومات حول تدريس لغة االم أدناه

 

إذا لم يحصل طفلك على مكان في  
المدرسة التي تم اختيارها )على 

سبيل المثال ألنه ال توجد أماكن كافية 
متاحة في المدرسة( سوف تتحصل 

هذه الحالة على إشعار الرفض  في
من هذه المدرسة مع استمارة 

التسجيل الرسمية. مع قرار الرفض 
واستمارة التسجيل ، يمكنك تسجيل 

 .طفلك في مدرسة ثانوية أخرى
على الموقع اإللكتروني لمدينة 

 بيليفيلد
(www.bielefeld.de) 

المدارس التي ال يزال يمكنك معرفة 
 .لديها أماكن متاحة

نتيجة قرار ما إذا كان طفلك تم قبوله 
في المدرسة الثانوية ام ال يتم إجراؤه 

في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء 
 .صالحية فترة التسجيل

سوف تتلقى إشعاًرا كتابيًا بهذه 
 .المعلومات من المدرسة الثانوية

بتداء منا  

06.03.2023 

  تكاليف سفر التلميذ / تذكرة التلميذ ويستفاليا

http://www.bielefeld.de/
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)النصف الثاني من العام الدراسي( سيتم استبدال  2023في األول من فبراير 

بطاقة الطالب / تذكرة المدرسة للطالب السارية في مدارس البلدية  ببطاقة 
طالب ويستفاليا. ال يمكن تقديم طلب لتذكرة الطالب الجديدة فستفاليا إال من 

خالل المدرسة مع استمارة طلب مكتملة. إنها صالحة كتذكرة شهرية لجميع 
وسائل النقل العام المحلية  في ويستفاليا بدون حدود  على مدار الساعة 

ولمدة عام دراسي واحد. يتلقى الطالب الذين لديهم الحق على تذكرة 
مائة  الطالب فستفاليا مقابل دفع مشاركة شهرية بقيمة اثني عشر يورو من

يورو للطفل الشقيق وبدون مشاركة مادية/مجاناً لألشقاء  6)يورو 
 .االخرين(

حاملي بطاقة مدينة بيلفيلد السارية المفعول، الحاصلين على الدعم 
االجتماعي حسب قمادة رقم اثنين ورقم ثاني عشر حاليًا أو حسب قرار 

سوف يحصلون طالبي اللجوء الذين يحق لهم نفقات السفر ألطفال المدارس 
على تذكرة الطالب ويستفاليا مجانا. )لسوء الحظ ، فإن بطاقة التعليم ليست 

 .كافية كدليل(
 

لجميع أولئك الذين ال يستحقون نفقات سفر الطالب وبالتالي ال يحق لهم 
يورو  36 - 30الحصول على إعانة، تبلغ تكلفة تذكرة الطالب فستفاليا ما بين 

لم يتم  (27.10.2022ر الشهري حاليًا )بتاريخ: شهريًا كدافع ذاتي )السع
تحديده بعد(. يجب تقديم الطلب المكتمل/االستمارة  إلى شركة النقل مع 

 .شهادة تأكيد من قبل المدرسة
تلميح: يمكن أيًضا العثور على مزيد من المعلومات في المنشور "تكاليف 

مكتب ادارة سفر الطالب" )متوفر في مكتب المدرسة في المدارس أو في 
 المدرسة( أو على اإلنترنت على

 www.bielefeld.de  

)كلمة الشعار: التعليم /كل شيء عن المدرسة/ تكاليف السفر للمدرسة 
2022للطالب(  ابتداء من ديسمبر  . 

 

تهانينا! يبدأ طفلك فصالً جديًدا في الحياة! نتمنى له كل التوفيق والنجاح 
 !واالستمتاع بالتعلم

08.08.2023 

www.bildung-in-bielefeld.de    لمزيد من المعلومات حول تغيير المدارس ، انتقل إلى: 
 
 
 

http://www.bielefeld.de/
http://www.bildung-in-bielefeld.de/

