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 هامبورج مدٌنة فً المدرسً التعلٌم عن المعلومات من المزٌد تجد
 لدى

 المدرسٌة المعلومات مركز
Hamburger Straße 521 a 

22022 Hamburg, 
 2255 33 422 .040 :هاتف
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schulinfoirmationszentrum@bsb.hamburg.de 

 :العمل مواعٌد
 51 - 3 الساعة االثنٌن
 51 - 3 الساعة الثالثاء
  52 - 3 الساعة األربعاء
  52 - 50 الساعة الخمٌس
  52 - 3 الساعة الجمعة

 
 المدرسة

 األلمانٌة طفلً ٌتعلم هكذا
 

 هامبورج مدٌنة فً ٌعٌشون الذٌن والشباب األطفال جمٌع على اإللزامً التعلٌم واجب ٌسري
 .إقامتهم ووضع أصولهم عن النظر بغض

 
 األمور، أولٌاء أعزائً

 
 .كرٌمة بحٌاة والتمتع جٌدة مهنة على الحصول أجل من مهًما أمًرا ٌعد الجٌد التعلٌم إن

 فً عام 51 حتى 1 عمر فً والشباب األطفال جمٌع ٌحصل ذلك ألجل
 الجمعة، ٌوم حتى االثنٌن ٌوم من محاضرة على نوستورف فً األول االستقبال مؤسسة
 فً المحاضرات قاعات توجد .األول المقام فً األلمانٌة اللغة خاللها ٌتعلمون
 .2 رقم المبنى

 
 عشرة السابعة حتى السادسة سن من والشباب باألطفال الخاصة المحاضرة تقام 

ا مجموعتٌن فً ًٌ  .51000 حتى 3000 الساعة من ٌوم
 .الغداء تناول أجل من أطول راحة فترة المجموعتٌن كلتا لدى
 
 ا ٌوجد سنوات، الخمس ذوي لألطفال بالنسبة ًٌ   ٌوم

 .52:00 الساعة حتى 55:51 الساعة من المدرسً قبل المحاضرات عرض
 

 السٌادة، ذات الهانزٌة هامبورج مدٌنة إلى عائلتك مع انتقالك بمجرد
  ٌقوم حٌث .هامبورجٌة مدرسة فً مكان على طفلك فسٌحصل
 المدرسٌة المعلومات مركز فً للحضور لك موعد بتحدٌد نوستورف فً والموظفون الموظفات
(SIZ) ًلطفلك مدرسة بانتقاء المركز وٌقوم .هامبورج ف. 
 إلى باإلضافة هامبورج فً الجدٌد إقامتك محل على المدرسة اختٌار وٌتوقف



 طفلك ٌحققه الذي التعلٌمً التقدم بوصف والمدرسون المدرسات تقوم .نموه ومستوى طفلك عمر
 .خاص تقرٌر فً نوستورف فً

 .المدرسٌة المعلومات مركز فً المحدد الموعد فً معك إحضاره وٌرجى علٌه، تحصل سوف والذي
 0الموعد عقب الجدٌدة المدرسة فً فوًرا طفلك تسجٌل ٌرجى
 .بحضورك المدرسة بإعالم المدرسٌة المعلومات مركز وسٌقوم

 
 ذلك رغم طفلً ٌستطع لم إذا العمل، ما

 جٌد؟ بشكل وفهمها األلمانٌة تحدث
 

 على األلمانٌة باللغة كافٌة معرفة لدٌهم لٌست الذٌن والشباب األطفال ٌحصل
 :هامبورجر مدرسة فً خاص دعم
 

 على وٌحصلون مدرسً قبل دراسً صف إلى عام مدى على الخمس السنوات ذوو األطفال ٌذهب 
 إضافٌة، ألمانٌة لغة محاضرة

 
 أو مدرسً قبل دراسً صف إلى والسبعة الستة األعوام ذوو األطفال ٌذهب بٌنما 

 على سٌحصلون وهناك الثانً أو األول االبتدائً الصف إلى
 إضافٌة، ألمانٌة لغة محاضرة

 
 إلى تقرًٌبا عام لمدة والشباب سًنا األكبر األطفال ٌذهب 

 .مكثف نحو على األلمانٌة اللغة فٌه ٌتعلمون دولً، تمهٌدي دراسً صف
 إحدى فً تماًما عادي دراسً صف إلى ٌنتقلون ذلك بعد

 .الحً مدارس أو األلمانٌة المدارس
 

 هامبورج مدٌنة فً ٌعٌشون الذٌن والشباب األطفال جمٌع على وٌسري .عاًما عشر إحد اإللزامً التعلٌم واجب ٌستغرق
 .إقامتهم ووضع أصولهم عن النظر بغض

 
 هامبورج؟ فً الموجودة المدارس أنواع هً ما

 سنوات ستة أو خمس سن من بدًءا األطفال ٌذهب .حكومٌة مدرسة 220 قرابة هامبورج مدٌنة فً ٌوجد
 الرابع الصف بعد .إقامتهم محل من بالقرب ابتدائٌة مدرسة إلى
 الحً مدارس إحدى إلى التالمٌذ ٌنتقل االبتدائٌة المدرسة من
  الخاصة تعلٌمٌةال االحتٌاجات ذوو التالمٌذ ٌستطٌع كما .(Gymnasium) الثانوٌة المدرسة إلى أو

  الوالدٌن طلب على بناءًً
 .المتوفرة الخاصة المدارس إحدى إلى الذهاب
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 .خاص تقرٌر فً نوستورف فً

 .المدرسٌة المعلومات مركز فً المحدد الموعد فً معك إحضاره وٌرجى علٌه، تحصل سوف والذي
 0الموعد عقب الجدٌدة المدرسة فً فوًرا طفلك تسجٌل ٌرجى
 .بحضورك المدرسة بإعالم المدرسٌة المعلومات مركز وسٌقوم

 
 ذلك رغم طفلً ٌستطع لم إذا العمل، ما

 جٌد؟ بشكل وفهمها األلمانٌة تحدث
 

 على األلمانٌة باللغة كافٌة معرفة لدٌهم لٌست الذٌن والشباب األطفال ٌحصل
 :هامبورجر مدرسة فً خاص دعم
 

 على وٌحصلون مدرسً قبل دراسً صف إلى عام مدى على الخمس السنوات ذوو األطفال ٌذهب 
 إضافٌة، ألمانٌة لغة محاضرة

 
 أو مدرسً قبل دراسً صف إلى والسبعة الستة األعوام ذوو األطفال ٌذهب بٌنما 

 على سٌحصلون وهناك الثانً أو األول االبتدائً الصف إلى
 إضافٌة، ألمانٌة لغة محاضرة

 
 إلى تقرًٌبا عام لمدة والشباب سًنا األكبر األطفال ٌذهب 

 .مكثف نحو على األلمانٌة اللغة فٌه ٌتعلمون دولً، تمهٌدي دراسً صف
 إحدى فً تماًما عادي دراسً صف إلى ٌنتقلون ذلك بعد

 .الحً مدارس أو األلمانٌة المدارس
 

 هامبورج مدٌنة فً ٌعٌشون الذٌن والشباب األطفال جمٌع على وٌسري .عاًما عشر إحد اإللزامً التعلٌم واجب ٌستغرق
 .إقامتهم ووضع أصولهم عن النظر بغض
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