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 2021/2022تسجيل طفلك في المدرسة الابتدائية للعام الدراسي 

الآباء الأعزاء، 

! حان الآن الوقت لتسجيل طفلك 2021.08.01سيتعين على طفلك الذهاب إلى المدرسة في  -أخيراً حان الوقت 

مدرسة إبتدائية. في 

لمعرفة اسم المدرسة الابتدائية الأقرب اليك، يرجى العودة إلى الرسالة الألمانية التي تلقيتها. الاسم مؤطر. 

 رسة. أولوية قبول طفلك ستكون في هذه المد

إذا قررت أن يذهب طفلك إلى مدرسة أخرى، فلا يمكن قبول طفلك هناك إلا إذا كان لا يزال هناك مكان شاغر 

 قبول الاطفال الذين سيتم منحهم الأولوية في التسجيل. بعد 

الأطفال من جميع أنحاء المدينة. إذا قمت بتسجيل طفلك هناك،  PRIMUS-Schuleو  Domschuleتقبل كل من 

 . فستكون هذه المدرسة بحسبان أقرب مدرسة قريبة لطفلك

هناك أربع خطوات لنسجيل طفلك في مدرسة إبتدائية: 

 إعادة نموذج التسجيل: 

يرجى إرسال نموذج التسجيل المرفق مرة أخرى إلى مكتب المدرسة في بلدية ميندن عبر البريد أو من خلال 

. 2020.09.18البريد الالكتروني وذالك كحد أقصى لغاية 

هل ترغب في تسجيل طفلك في مدرسة إبتدائية خاصة )مثل المدرسة الإنجيلية ، أو مدرسة فالدورف( أو في 

خارج مدينة ميندن؟ إذا كنت ترغب في ذالك عليك الاتصال بالمدرسة مباشرة. يرجى إرسال مدرسة إبتدائية 

 نموذج التسجيل )الاستمارة( المكتمل إلى بلدية ميندن حتى إذا كنت قد سجلت طفلك بالفعل. 

 مقابلة التسجيل: 

سيتم إبلاغ المدرسة الإبتدائية التي حددتها في نموذج التسجيل بطلب التسجيل الخاص بك وسوف تدعوك انت 

 و طفلك إلى مقابلة شخصية في الخريف. 
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 قرار القبول: 

بعد المقابلة الشخصية في المدرسة الإبتدائية تقرر إدارة المدرسة ما إذا كان سيتم قبول طفلك في المدرسة أم 

 ة ما يتم اتخاذ القرار النهائي نهاية شهر يناير. لا. عاد

 الفحص المدرسي: 

يجري مكتب الصحة في اقليم ميندن لوبيكي فحص التسجيل في المدارس لجميع الاطفال الذين يطلب منهم 

 الذهاب إلى المدرسة. من اجل ذالك سوف تتلقى لاحقاً دعوة أخرى من مكتب الصحة بهذا الغرض. 

على المزيد من المعلومات من خلال الكتيب المرفق أو على الرابط التالي:  يمكنك العثور

www.minden.de/schulanmeldung . 

إذا كانت لديكم أسئلة يسعدني الأجابة عليها 

مع فائق الاحترام 

 رامونا تيم 

 المرفقات: 

  2021/2022إستمارة التسجيل للعام الدراسي 

اللائحة العامة لحماية البيانات 13الزامية المعلومات حسب لجنة التنسيق الادارية، المادة 

 نشرة /كتيب المعومات 

  المرفقات متاحة فقط باللغة الالمانية 
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