
حصة اللغة الم: أسئلة وأجوبة للفعالية

٢٠٢٢ أيلول ٢٢والتي ستقام يوم 

  ما تعريف حصة اللغة الم؟  )1

. تكون هذه الحصة إضافيةوفي حصة اللغة الم يتعلم الطلب ذوي الصول المهاجرة في المدرسة القراءة والكتابة بلغتهم الصلية   

لماذا حصة اللغة الم مهمة؟  ) 2

•.. . وكتابيا الطلب يتعلمون لغتهم الم التي يتحدثون بها في المنزل قواعديا

في حصة اللغة الم يتم دعم تطور تعلم اللغة للطلب.•

يتم تعزيز تعلم اللغة اللمانية خلل هذه الحصص.•

•.. يتم تعزيز الكفاءات الثقافية خلل الحصص ايضا

أين ستققام حصص اللغة الم ؟  ) 3

 في المدارس البتدائية من الصف الول حتى الصف الرابع.

 في المدارس الثانوية ستكون حصة اللغة الم إما كنشاط أو كحصة لغة أجنبية إلزامية.

هل سيتم تدريس الطلب حسب المناهج المتبعة في بلدهم الصلية ؟) 4

. . للمنهج في البلد الصلي للطلب. ل استنادا. لنظام التعليم اللماني، حيث سيتم إنشاء منهج للتدريس وذلك لن يكون مشابها  

متى تكون حصة اللغة الم؟  ) 5

بسبب أن هذه الحصة حصة إضافية ، فإن التوقيت يكون عادة. بعد الظهر أو خلل يوم كامل من أيام الدراسة في المدارس العامة.

ما تكلفة حصة اللغة الم؟  ) 6

 هذه الحصة مجانية

ماهي الجراءات المتبعة حتى يتم تحديد امكانيه ترتيب حصص اللغة الم في مدرسة ما ؟  ) 7

بداية. يجب ان يقوم على القل عشرة طلب بالتسجيل
 يقوم الهل بتقديم طلب في المدرسة

 مع مكتب الدولة للتعليم والمدارس للتحقق من وجود الدعم المالي المطلوب لتمويل هذهبالتعاونتقوم المدرسة بدراسة الطلب 
. المناسبالحصص والتحقق من امكانية تأمين الكادر التدريسي اللزم وتأمين المكان 

عند توفر كل هذه الشروط سيتم اعتماد حصة اللغة الم في هذه المدرسة.

ماهي المدة اللزمة حتى يتم اقرار وجود حصص لغة أم في مدرسة ما؟  ) 8

في العادة تحتاج الجراءات والترتيبات نصف عام دراسي.
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في حال عدم امكانية تأمين حصص لغة أم في مدرسة اطفالي ، ماهي الخيارات البديلة المتاحة؟  ) 9

بإمكان الطلب حضور دروس اللغة الم الخاصة بهم في مدرسة حكومية مجاورة.

هل يسري هذا العرض ايضا  في المدارس المهنية؟  ) 10

ل.

هل تخضع اختبارات حصص اللغة الم للتقييم ؟    )11

 .في كل من الصف الول والصف الثاني يتم تقييم الطلب من خلل إعطائهم نص 
ت ويجب أخذ العلم بأنبعد ذلك لن يتم منح المزيد من العلما. اعتبارا من الصف الثالث يتم احتساب العلمات للنجاج أو الرسوب

حصص اللغة الم ل تحل محل حصص اللغة الجنبية اللزامية.

؟) هل اللتحاق بحصص اللغة الم إلزامي12
حصة اللغة الم هي عبارة عن عرض ل يتوجب على أحد اللتزام به. ولكن عند تسجيل طالب بهذه الحصة عندها يجب عليه

الحضور بانتظام.
للغاء التسجيل يجب على الهل أو الوصياء القانونيين تقديم تبرير عند نهاية الفصل الدراسي.

 
) هل يجب على الطالب ان تكون لديه معرفة سابقة باللغة  ؟13

ل. عرض التعليم هذا يقوم على أساس احتياجات فردية. المهم هنا ان يتم تقديم الدعم للطلب .

 ؟)  ماهي اللغات التي تقدم ولية ساكسونيا السفلى عروض عليها 14
تقدم ولية ساكسونيا السفلى بشكل أساسي حصص تعليم اللغة الم بكل اللغات وذلك حسب كادر التعليم الذي يمكن توفيره.

في الوقت الراهن تتوفر عروض على اللغات التالية:

اللباني.•

العربية•

الفارسية•

اليونانية•

اليطالية•

اليابانية•

الكرواتية•

الكردية•

البولونية•

البرتغالية•

الرومانية•

الروسية•

السبانية•

التركية•

 ؟) هل تتوفر لئحة بالمدارس التي يوجد فيها عرض حصة اللغة الم15
ل, ل يوجد مثل هذه اللئحة  .
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