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کالس های آموزش زبان مادری )HSU( در چه مکان و زمانی برگزار می شوند؟
کالس های »آموزش زبان مادری« جدا از کالس های صبحگاهی مدرسه بوده و اغلب بعدازظهرها برگزار می شوند.  

جلسات این کالس ها سه تا پنج ساعت در هفته است.  

دانش آموزان متامی سطوح، از کالس اول تا دهم، می توانند در دوره های آموزش زبان مادری )HSU( رشکت کنند.  

فهرست کامل زبان های ارائه شده در دورمتوند در وبسایت www.hsu.dortmund.de قابل مشاهده است.

کارنامه و آزمون زبان
آموزگاران »آموزش زبان مادری« برای حضور دانش آموزان در کالس گواهی صادر کرده و با توجه به عملکرد آنها برایشان 

 منره ای ثبت می کنند. مدرسه این منره را در کارنامه درج می مناید. دانش آموزان در پایان مقطع
 Sekundarstufe I در آزمون زبان مادری رشکت می کنند. کسب منره خوب در این آزمون می تواند عملکرد ضعیف 

دانش آموز در درس »زبان خارجی« را جربان کرده و در نتیجه به دریافت گواهی پایان تحصیل بیانجامد.

ثبت نام
لطفا برای ثبت نام اولیه، فرم »آموزش زبان مادری« را پر کنید. این فرم را می توانید از دفرت منشی مدرسه و یا از 

وبسایتwww.hsu.dortmund.de دریافت کرده، پر منایید و به مدرسه تحویل دهید. باقی مراحل ثبت نام از 

 طریق مدرسه پیگیری و در اداره آموزش و پرورش

 نهایی خواهد شد.

 قبل از رشوع سال تحصیلی جدید، مدرسه

  به شام اطالع می دهد که آیا امکان رشکت

  فرزند شام در کالس وجود دارد یا خیر؛ و

  اینکه در صورت پذیرش وی در کدام کالس

 ثبت نام خواهد شد.

 در ابتدای سال تحصیلی جدید،

  آموزگاِر»آموزش زبان مادری« ثبت نام

 نهایی را انجام خواهد داد.

این کالس ویژه دانش آموزانی است که دانشی ابتدایی از زبان مادری خود دارند.

فرم ثبت نام و باقی اطالعات را می توانید از مدرسه فرزند خود و 

یا از وبسایت زیر دریافت کنید. 

 www.hsu.dortmund.dewww.hsu.dortmund.de

ما آماده پاسخگویی به متامی سواالت شام هستیم.

آموزش و پرورش دورمتوند

مسئول مربوطه در بخش »آموزش زبان مادری«

Yvonne Hilgering

مشاور تخصصی در بخش »سازگاری با جامعه از دریچه آموزش«
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