تسجيلك للحصول على مكان في المدرسة
السيدات والسادة األعزاء،
اآلباء األعزاء ،األوصياء القانونيون األعزاء،
مؤخرا إلى دورتموند لبعض الوقت وقمت بتسجيل طفلك/أطفالك لاللتحاق بالمدرسة.
لقد قدمت
ً
ولألسف ،لم نتمكن بعد من توفير مكان لطفلك/أطفالك في إحدى المدارس.
كثيرا عن هذا األمر.
نعتذر منك ً
فر
صا .وخالل هذا العام الدراسي ،حضر أكثر من  2100طفل وشاب إلى دورتموند من بلدان مختلفةّ .
إن الحرب في أوكرانيا تمثل لنا تحديًا خا ً
معظمهم من أوكرانيا قبل الحرب.
ومن حق هؤالء األطفال والشباب الحصول على مكان بالمدرسة في دورتموند .في الوقت نفسه ،تعمل العديد من المدارس بكامل طاقتها حتى بدون
أعداد المهاجرين المتزايدة وال يمكنها قبول سوى الطالب األفراد .في العديد من المدارس ،يجب يجب خلق فرص عمل في مجال التدريس وطلب
األثاث من أجل التمكن من توفير أماكن المدرسة .وهذا سيستغرق وقتًا.
لألسف ،لن يتمكن طفلك/أطفالك من الحصول على مكان في المدرسة إال بعد العطلة الصيفية ،وال يمكننا تحديد موعد محدد في الوقت الحالي.
العطلة الصيفية تبدأ من  27.06.2022حتى  .09.08.2022خالل هذا الوقت ،هناك العديد من عروض العطالت المجانية في دورتموند .يمكنك
العثور على نظرة عامة عليها في الموقع ferido.dortmund.de
يمكنك العثور على نظرة عامة على عروض دعم اللغة األلمانية عبر اإلنترنت في الصفحة الثانية.
يمكنني أن أؤكد لكم أن طاقم العمل الخاص بي ومدارس دورتموند سيبذلون قصارى جهدهم لتوفير مكان لطفلك/أطفالك في المدرسة .لذلك أرجو أن
تتفهم هذا الوضع الصعب.
مع أطيب تحياتنا،
كريستيان أور

عروض لتعلم اللغة األلمانية:
بوابة التعلم VHS
تقدم بوابة التعلم العديد من دورات اللغة األلمانية .ويمكن أيضًا ترجمة الموقع إلى لغات مختلفة .تتوفر بوابة التعلم أيضًا عبر التطبيق الخاص بها.
وهو مجاني ويتم تعيين مدرس لكل شخص .يتم توفير دروس للمستويات من  A1إلى  B2وهناك أيضًا دورة  ABCلتعليم اللغة األلمانية.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن دائ ًما االستماع إلى المهمة.
يمكنك العثور على لمحة عامة عن دورات اللغة األلمانية هنا/lernportal.de-https://deutsch.vhs :

موقع Schlaukopf
/https://www.schlaukopf.de
موقع  Schlaukopfعبارة عن منصة تعليمية تفاعلية ومجانية للطالب .يضم الموقع أكثر من  80000سؤال ،ويمكن اختبار المعرفة مصنفة
حسب نوع المدرسة والفصل والموضوع المدرسي .موقع  Schlaukopfمتاح أيضًا كتطبيق على الهاتف الجوال.

معهد غوته
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/led.html
لعبة " ( "Stadt der Wörter -Lern Deutschتعلّم األلمانية  -مدينة الكلمات) هي لعبة على اإلنترنت يقدمها معهد غوته لتعليم اللغة
األلمانية كلغة أجنبية في المستوى  .A1يجب على المستخدم جمع الكلمات وحل المهام في مدينة افتراضية .غرف التعلم قريبة من الحياة اليومية،
حيث يتحرك المس تخدم ،على سبيل المثال ،في الحديقة أو الفندق أو محطة القطار .ويتم التدريب على المفردات في المقام األول .الخدمة مجانية
ومتاحة أيضًا كتطبيق.

مدرسة Planet Schule
online.php?reihe=1419&film=10005-schule.de/sf/filme-www.planet//:https
ستجد هنا العديد من األفالم القصيرة والمضحكة والمالئمة لألطفال حول تعلم اللغة األلمانية.

