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من الذي يمكنه االستفادة من العرض؟

في المدرسة الصيفية يمكن لألطفال والشباب تعويض الدراسة من أجل
اللحاق بالمواد المتراكمة التي تأخرت دراستها بسبب إغالق المدارس.
وتعد المشاركة طوعية ومجانية.

ً
حرموا من التعلم بسبب إغالق المدارس نتيجة للتداعيات
 الذين
المرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا أو

ما هي المزايا؟




التغلب على مواضع عدم التيقن من اإلجادة فيما يخص المواد
المدرسية واللغة
تطوير المهارات المهنية واالجتماعية

تالميذ الصفوف الدراسية  1و 2و 7و 8و 9والصفوف الترحيبية



المعفيين من دفع رسوم إضافية لمواد التعلم أو



الذين يحق لهم ذلك بموجب قانون التعليم والمشاركة أو



الوافدين الجدد إلى ألمانيا ويحتاجون إلى دعم لغوي.

ما هي الشروط؟



كيف ستتم المرافقة أثناء العرض؟

الحصول على توصية ودعم من المدرسة
موافقة الوالدين

قبل المدرسة الصيفية وبعدها س ُتجرى مناقشة إعالمية ومناقشة نهائية
بين الطالب والمعلم وأولياء األمور ومعلم المدرسة الصيفية.

المدرسة االبتدائية


الصفوف الدراسية  1و2

 3 أسابيع في العطلة الصيفية ،وأسبوع إضافي
في العطلة الخريفية حسب الرغبة
 العروض التعليمية :الحساب والقراءة والكتابة وتعلم اإلنجليزية
مبكرً ا


	من االثنين إلى الجمعة من الساعة  9صباحً ا إلى  12ظهرً ا أو
من  1بعد الظهر إلى  4عصرً ا
 في مدرستك أو في مدرسة مجاورة
ُ تقدم الدروس في مجموعات صغيرة
 إفادة بالمشاركة ُتضاف إلى الشهادة كإنجاز مميز وخاص

المدرسة الثانوية


الصفوف الدراسية من  7إلى 9



أسبوعان في العطلة الصيفية أو الخريفية أو كلتاهما

 العروض التعليمية :الرياضيات ،واأللمانية ،واللغة األجنبية
األولى

المشاركة في المدرسة الصيفية
إذا كنتم أنتم وطفلكم مهتمين بالمشاركة ،فيرجى ملء نموذج التسجيل
المتوفر بالجهة الخلفية.
ثم يتم فصل ورقة التسجيل وتقديمها إلى سكرتارية المدرسة.
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