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منشور توضيحي للمدارس:
النظام الدرايس والتسجيل باملدارس يف 

منطقة فيتني بريغ

توجيهات ألولياء الطالب القادمني من خارج أملانيا

األهايل األعزاء ، املربني األعزاء

املدارس  يف  أبنائكم  لتسجيل  االزمة  املعلومات  إعطائكم  نود 
هذا  خالل  من  بريغ  فيتني  منطقة  يف  التعليم  فرص  هي  وما 

املنشور.

سيتم تزويدكم بلمحة عن:

املدارس املتوفرة وأنواعها يف منطقة فيتني بريغ	 

الشهادات املدرسية التي ميكن الحصول عليها	 

كيفيه تسجيل أبنائكم يف املدارس	 

عناوين الدوائر املعنية باملدارس	 

الدعم  العامة ميكنكم الحصول عىل  باإلضافة لهذه املعلومات 
املايل ألبنائكم عن طريق إدارة املدرسة أو موظفني السوسيال 
املعنيني بالتدريس. حيث يجيبون عىل استفساراتكم عن دوام 
والتوجيه  اإلرشاد  مراكز  عن  مبعلومات  ويزودوكم  املدارس 

املتعلقة باملدارس يف مدينة فيتني بريغ.

لكم  املقدمة  التعليم  فرص  من  اإلستفاده  عىل  نحثكم  نحن 
ونرجو منكم التجاوب الرسيع معنا، حتى يتمكن أبنائكم من 

اإللتحاق باملدارس والحصول عىل الدعم املايل األفضل.

منطقة دانن بريغ

كلمة املحافظة

إلستفساراتكم واإلجابة عن تساؤالتكم

باملدارس يف منطقة فيتني  املعنية  التالية  الدوائر  يرجى مراجعة 
بريغ ألخذ النصح واملشورة:

Netzwerkstelle „Schulerfolg sichern“

Landkreis Wittenberg
Fachdienst Jugend und Schule

Netzwerkstelle „Schulerfolg sichern“
Breitscheidstraße 4

06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel.: 03491 479 133/-144/-146

E-Mail: 
netzwerk-schulerfolg@landkreis-wittenberg.de

Koordinierungsstelle Migration

Landkreis Wittenberg
Koordinierungsstelle Migration

Fabrikstraße 1
06886 Lutherstadt Wittenberg

Tel.: 03491 479 6014/-15
E-Mail:

koordinierungsstelle-migration@landkreis-wittenberg.de
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إلزامية التعليم
كل  يف  يوجد  املنطلق  هذا  ومن   ، للغاية  مهم  أملانيا  يف  التعلم 
والية يف أملانيا قانون مدريس ينص بأنه يتوجب عىل كل األطفال 
والناشئني بني سن السادسة والثامنة عرشة الذهاب إىل املدرسة 

)الزامية التعليم(.

أنواع املدارس و املراحل التعليمية
عىل  يتوجب  آنهالت(  )زاكسن  ساكسونيا  والية  قانون  بحسب 
حيث  سنوات  أربع  ملدة  اإلبتائية  باملدرسة  اإللتحاق  األطفال 
يتم  امل��دة  هذه  بعد  والحساب.  والكتابة  القراءة  يتعلمون 
عىل  الحصول  أجل  من  متقدم  مستوى  ذات  مبدرسة  اإللتحاق 

شهادة دراسية أعىل. حيث يوجد األنواع التالية للمدارس:

املدرسة اإلعدادية: يدّرس فيها منهج تعليمي ملدة ست  	 
سنوات من صف الخامس لغاية الصف العارش.  

الثانوية العامة: يدّرس فيها منهج تعليمي ملدة مثان سنوات  	 
من صف الخامس لغاية شهادة البكالوريا.  

املدرسة الشاملة:تجمع طالب املرحلة اإلعدادية و الثانوية  	 
العامة يف بناء مدريس واحد)منهجني تعليميني بنفس     
املدرسة – الصفوف من الخامس للعارشمنفصلة عن     

الصفوف من الخامس للبكالوريا(  
املدرسة املشرتكة: تجمع طالب املرحلة اإلعدادية و   	 

الثانوية العامة يف بناء مدريس واحد)منهجني تعليميني    
بنفس املدرسة – الصفوف من الخامس للعارشغري منفصلة    

عن الصفوف من الخامس للبكالوريا(.  
مدرسة ذوي اإلحتياجات الخاصة: تقدم الرعاية للطالب  	 

من ذوي اإلعاقات و اإلحتياجات النفسية الخاصة. بحيث    
ميكن للطالب الحصول عىل شهادة دراسية خاصة باملعوقني    

أو شهادة املرحلة اإلعدادية.  

كام ميكن للطالب األكرب سنآ اإللتحاق باملدرسة الصناعية. حيث 
عىل  الحصول  بعد  والتطوير  التنمية  عملية  املدرسة  تسهل 
متقدمة  مهنية  درجة  عىل  الحصول  وكذلك  الدراسية  الشهادة 

)حريف مؤهل(.

معلومات عامة:

التسجيل يف املدارس
أو  الحكومية  باملدارس  اإللتحاق  أبنائكم  يستطيع  أملانيا  يف 
الخاصة. بحيث أن املدارس الحكومية مجانية بينام يتوجب دفع 
رسوم للمدارس الخاصة وبكال الحالتني يتم التسجيل عن طريق 

إدارة املدرسة املسجلة بدائرة املدارس املحلية.

التسجيل يف املدارس

اإلدارة املدرسة

حكومية / خاصة

منطقة فيتني بريغ

منطقة فيتني بريغ

منطقة فيتني بريغ

خاصة

منطقة فيتني بريغ

منطقة فيتني بريغ

اإلبتدائية
) من 6-10 سنوات(

اإلعدادية

)من 11-15 سنة(

العامة

)من 11-18 سنة(

املشرتكة
)من 11-18 سنة(

الشاملة
)من 11-18 سنة(

ذو ي اإلحتياجات الخاصة
)من 6-18 سنة(

املدارس املهنية
)من سن 16(

يرجى االنتباه للعناوين املرفقة يف هذا املنشور.

األوراق املطلوبة:
لتسجيل ابنكم يف املدرسة يجب ملئ استامرة التسجيل بشكل 

كامل. وكذلك إرفاق الوثائق التالية:

الوثيقة الصحية لألطفال والناشئني. عن طريق دائرة   	 
الخدمات الصحية لألطفال والناشئني:  

Landkreis Wittenberg
Fachdienst Gesundheit

Abteilung Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
Breitscheidstraße 4

06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel.: 03491 479 361

E-Mail: gesundheitsamt@landkreis-wittenberg.de

وثيقة تسجيل السكن. ميكن الحصول عليها من البلدية  	 
)أن ميلدونغ(.  

الوثائق الدراسية (الجالء املدريس أو كشف عالمات   	 
الطالب من بلدكم) يف حال توافرها.  

تحضري األوراق والقدوم ملوعد التسجيل
عند الحصول عىل إشعار باستكامل األوراق )بريد من الدائرة 
املدرسة  مع  موعد  تحديد  عليكم  يتوجب  للمدارس(  املحلية 
للتسجيل. يف هذا املوعد يتم إطالعكم عىل كيفية الدوام اليومي 
يف املدرسة وكذلك املناهج الدراسية والدعم املايل الذي ميكن 
كان  إذا  اإلستفسار  يرجى  املوعد  تحديد  عند  عليه.  الحصول 

يتوجب عليكم إحضار أيه وثائق أو أوراق أخرى.


