ابالغ عن التسجيل للعام الدراسي في المدارس 2020
يبدأ التسجيل للعام الدراسي
يوم الثالثاء الموافق 10اذار 2020
كل مدرسة تحدد الفترة الزمنية للتسجيل الخاص بها.
المدارس االبتدائية تقوم كالمعتاد بتعليق الئحات مواعيد الدروس التجربية (  ) Schnupperstundenفي المدارس
والروضات وعلى أولياء امور الطالب إختيار و تدوين الوقت المناسب لهم في القائمه المعلقه .االطفال الذين يداومون
في الروضات ,التي تقع خارج نطاق حي المدرسة التي يتبعون لها ,يحصلون على موعد في مكتب سكرتيرة المدرسة
التي يتبعون لها بحسب عنوان سكنهم.
التسجيل للمدارس واجب الزامي
يُطلب من أولياء االمور تسجيل أطفالهم البالغين سن التعليم االلزامي في المدارس بالموعد المذكور اعاله .أالطفال
البالغون سن التعليم االلزامي هم جميع االطفال الذين بلغوا السادسة من العمر قبل  ,30.9أي الذين ُولدوا قبل
.30.9.2014
يجب تسجيل االطفال في المدرسة االبتدائية التابعة لحي السكن الذي يسكنون فيه وذلك في جميع االحوال حتى لو
تواجدت أسباب شخصية خاصة التي بسببها سوف يداوم الطفل بمدرسة في حي آخر (  )Gastschulantragاو في
حالة اتخاد قرار بقاء الطفل سنه اضافية في الروضة .يجب تقديم طلبات  Gastschulantragفي نفس يوم
التسجيل للمدارس االبتدائية .الطلبات التي يتم تقديمها بعد  3.4.2020ال يتم النظر فيها اال في حالة أنّ االمر يتعلق
بطلب تسجيل لعائلة استقرت حديثا ً هنا.
ً
االطفال الذين لم يرفعوا السنة الماضية للصف االول يتم تسجيلهم مجددا مع تقديم طلب قرار عدم الرفع
(.)Rückstellungsbescheid
القرار بشأن قبول الطفل بالمدرسة يعود الى مدير المدرسة وفق القانون التالي  .§)4(3لهذا السبب من ال ُمحتمل ان تطلب
المدرسة من الطفل تقديم امتحان تقييم لفحص قدراته.
سيتم تغريم أولياء االمور بغرامة مالية في حالة عدم تسجيل طفل في سن التعليم االلزامي ,اذا تبيّن ان سبب عدم تسجيلهم
للطفل نابع عن االهمال وبدون تقديم اي سبب ُمقنع لذلك.
حتى األطفال الذين ولدوا بين تاريخ  1.7.2014و ) Einschulungskorridor )30.9.2014ويرغب أولياء امورهم
بأن يبقوا سنة اخرى في الروضة  ,ملزمون بالذهاب الى المدرسة في يوم التسجيل  .حيث تقوم المدرسة بأعطاء نصيحة
الولياء االمور وكذلك توصية .وبناء على هذه التوصة يقرر الوالدان ما اذا كانوا يريدون بالفعل تسجيل طفلهم للسنة

الدراسية القادمة أو ابقاءه في الروضة  .يجب على أولياء االمور ابالغ قرارهم حتى تاريخ  3.4أقصى حد .في حال لم
يفعلوا ذلك  ,سيضطر الطفل المداومة في المدرسة السنة الدراسية القادمة.
االلتحاق بالمدرسة بنا ًء على تقديم طلب
باالمكان تسجيل االطفال الذين ولدوا بين  1.10.2014و  31.12.2014لاللتحاق بالمدرسة وذلك عن طريق تقديم
طلب من قبل أولياء االمور لكن في حالة الشك ان الطفل غيرجاهز لاللتحاق بالمدرسة  ,يتم فحص قدرات الطفل عن
طريق اختبار من قبل المدرسة.
بناءا على طلب ولي أمر الطالب  ,قد يتم تسجيل الطالب للمدرسة في حاالت استثنائية بالرغم من أن تاريخ الوالدة
بعد 1.01.2015
في هذه الحالة يتطلب تقرير الزامي من طبيب المدرسة ( )schulpsychologisches Gutachten

الفحص الطبي المدرسي
• االطفال الذين يخضعون للفحص الطبي المدرسي الشامل هم
─ الذين تم تسجيلهم للمدرسة قبل سن التعليم االلزامي
─ الذين لم يخضعوا للفحص الطبي العام U9
─ الذين خضعوا للفحص الطبي العام  ,U9وفقا ً لنتائج الفحص يجب ان يخضعوا للفحص الطبي المدرسي للقرار بقدراتهم
المدرسية
• في حالة اجري للطفل الفحص الطبي العام  U9وهو ما زال في الروضة  ,يجب اجراء فحوصات اضافية من قبل وزارة الصحة.
وبذلك يتم فحص حاستى النظر والسمع  ,القدره الكالميه والمهارات الحركيه باالضافه الى ذلك يتم فحص دفتر التطعيمات
(  )Impfbuchودفتر الكشف الطبي ( )Vorsorgeheft
• بعد ذلك يتم اصدار استمارة موافقة من وزارة الصحة (  , ) Bestätigung des Gesundheitsamtالتي يتم عرضها عند
التسجيل للمدرسة
يوم التسجيل للمدرسة
يجب على اولياء االمور الحضور الى المدرسة التي ينتسبون اليها بحسب حي السكن ,في حاله عدم استطاعه االهل الحضور الى
المدرسة لتسجيل الطفل بأمكانهم توكيل شخص اخر ,الذي بدوره يحضر مع الطفل الى المدرسه لتسجيله .بالنسبة لالطفال الذين
يقطنون في ملجأ يقوم مدير الملجأ بمرافقتهم وتسجيلهم للمدرسة.
احضار المستندات التاليه في يوم التسجيل
• شهادة الوالدة
• االطفال االجانب يجب ان يُحضروا جواز السفر أيضا ً
• استمارة موافقة من وزاره الصحة (  ) Bestätigung des Gesundheitsamtلعرضها عند التسجيل
• وثيقة اقامه صالحه في ألمانيا −و ⁄او في حالة الوالدين منفصلين يجب تقديم ورقة حق رعاية الطفل ( )Sorgrecht
التسجيل لمدرسة لذوي احتياجات خاصة ()Förderschule
االطفال غير المؤهلين لاللتحاق بالمدرسة االبتدائية بسبب حاجتهم لمساعدة خاصة او ذوي احتياجات خاصة  ,باالمكان تسجيلهم
بمدرسة خاصة سواء ان كانت مدرسة عمومية او خصوصية; يتم االستشارة واعداد تقرير التقييم

 ) الذي بدوره يقييم حاجة الطفل الى تعليم خاص عن طريق مدراء المدارسSonderpädagogischen Gutachtenالخاص
)Förderzentren( لذوي االحتياجات الخاصة
Grundschulen in der Stadt Erlangen
Adalbert-Stifter-Grundschule Erlangen, Sieglitzhofer Str. 6
Grundschule Erlangen – An der Brucker Lache, Zeißstr. 51
Max-und-Justine-Elsner-Grundschule Erlangen-Bruck, Sandbergstr. 5
Grundschule Erlangen-Büchenbach, Dorfstr. 21
Grundschule Erlangen-Dechsendorf, Campingstr. 32
Grundschule Erlangen-Eltersdorf, Tucherstr. 16
Grundschule Erlangen-Frauenaurach, Keplerstr. 1
Heinrich-Kirchner-Grundschule Erlangen, Dompropststr. 6
Hermann-Hedenus-Grundschule Erlangen, Schallershofer Str. 20
Loschge-Grundschule Erlangen, Loschgestr. 10
Michael-Poeschke-Grundschule Erlangen, Liegnitzer Str. 22
Pestalozzi-Grundschule Erlangen, Pestalozzistr. 1
Grundschule Erlangen-Tennenlohe, Enggleis 6
Friedrich-Rückert-Grundschule Erlangen, Ohmplatz 2
Grundschule Erlangen-Mönauschule, Steigerwaldallee 19
Förderzentren in der Stadt Erlangen
Otfried-Preußler-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Erlangen, Liegnitzer Straße 24,
Georg-Zahn-Schule, Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung, Schenkstraße 113
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