
 التدریسیة بالهیئة الدائم واالتصال العالقة إنشاء طریق عن ـ 
العامة المدارس و HSK في .           

 تنظيم

 او االصلیة للبلدان القنصلیات قبل من( االم لغة) الوطن  لغة تدریس تقام
 من إبتداء ، مختلفة مجامیع في التدریس تقدم. الخاصة المنظمات قبل من

 تکون االطفال تسجیل. االبتدائي الثاني أو االول صف ، االطفال ریاض
بیرن مقاطعة في ماعدا العامة المدارس خالل من . 

 مکان قرب أ في العامة، المدارس بنایات في عام بشکل التدریس تجرى
االمکانیة حسب الطفل لمسکن . 

 الجدول تراعي کذلك و العامة المدارس اوقات حسب لتدریسا تقام
العامة للمدارس  الرسمیة العطل بشآن الزمني . 

المدرسیة الشهادة في تسجل المستوى، تقیم  (Lernbericht) للمدارس 
 .العامة

 عناوين االتصال في المقاطعات
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 مختلفة ثقافات و أکثر أو لغتین بین الحرکة على قدرتهم تزید ـ 
 ثوابت و قیم امإحتر و فهم على قدرتهم وکذلك الوقت نفس      في

 .متعددة

 االستفادة في المجتمع و الحياة المهنية

         جید أساس لدیه یکون جید، بشکل االولیة لغته من یتمکن من ـ
(االجنبیة اللغات و االلمانیة) أخرى لغات لکسب .     

 إنشاء في یساعدهم االطفال عند االولیة باللغة الجیدة الدرایة ـ
االم بلد مع وکذلك االقرباء و العائلة مع جیدة    عالقة .   

       و االم بلد مع للعالقة  ظروریة االم لغة في الجیدة اإلمکانیة إن ـ
 إحتمال أو المهنیة النشاطات الالحقة، الدراسات) في خاصة
(العودة .                

 الوالدين يشجعون تنمية اللغة عند أطفالهم

      و یفکرون  التي اللغة أي بلغتهم، أطفالهم مع تحدثهم طریق عن ـ
   االطفال تحدثوا لو حتى اللغة نفس على یستمروا أن و بها، یحلمون
بااللمانیة معهم .                   

          ذلك و أطفالهم عند التکلم  تشجیع و الرغبة إیقاظ طریق عن ـ
       نوأ الیومیة االحداث عن معهم التبادل و السرد على بتشجیعهم
القصص لهم یقرؤا و إلیهم یستمعوا و معهم یغنوا و یناقشوا . 

 الطفل مع العائلة أفراد من فرد کل وإتصال، تحدث طریق عن ـ
األصلیة  بلغته .                        

      مع عالقات وتنمیة إلنشاء الطفل تحمس طریق عن ـ 

أخرى لغات أو االلمانیة یتکلمون اللذین االطفال . 

تدریس في یتعلم ما عن یحکي أن الطفل جعل طریق عن ـ                  

     HSK العامة المدارس في أو . 

 

 Arabisch عربي / 

 

طن )لغة االم(تدريس لغة الو ) 

Heimatliche Sprache und Kultur HSK) 

أولياء االمورمعلومات للوالدين و   

 والکفاءة اللغة تعددیة إمکانیة تنمیة و االلمانیة لغة تعلم ظرورة إن
 تعددیة تنمیة وإن کما. العامة للمدارس الواجبات أهم من تعد ، الثقافیة
 الوطن لغة تدریس أهداف الوقت نفس فی هم الثقافیة الکفاءة و اللغة

 المدارس في( االم) الوطن لغة تدریس تجرى االساس هذا على(. االم)
المقاطعة في التربیة و التعلیم عن المسؤلین قبل نم وتساند العامة . 

 تعددية اللغة و الکفاءة الثقافية  

 من یمکنهم و االلمانیة المشترکة باللغة جیدة درایة لدیهم الذین الشبیبة
 في لالندماج مهمة مؤهالت لدیهم یکون بسیولة، والدیهم لغة فهم خاللها

المهنة و المجتمع . 

 بعض ففي  المقاطعات،  کافة في( االم)  الوطن لغة تدریس توجد
مختلفة لغة 25 من اکثر تدریس یتم المحافظات .         

 هداف  تدريس لغة الوطن )لغة االم(

االولية لغتهم في الشبيبة و االطفال تعمق و توسع  

الکتابة و القراءة في کذلك و التکلم و التفهم في کفاءتهم من تزید ـ . 
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