
2222فترات وإجراءات التسجيل     

    (المدارس االبتدائية إلى الصف السابع)النتقال الطالب من  -

:جميع المدارس الثانوية في برلين لديها فترة تسجيل مشتركة  

2222فبراير  22إلى يوم األربعاء المصادف  2222فبراير  51يوم الثالثاء المصادف من و ذلك    

15.02.2022 – 23.02.2022 

!!يرجی اإلنتباه  

 نظًرا لتفشي جائحة نورونا ولتجنب االختالط ، ال يمنننا ببول تسجيل التلميذ /الطفل، إال عبر البريد!

 لذلك نحن ال نعطي مواعيد الحضور!
العثور على استمارة التسجيل على صفحتنا الرئيسيةيمنننم     

 Download -  تنزيل

!!يرجى تعبئته اإلستمارة بشنل واضح و التوبيع عليه و إرسالها إلينا بالبريد أو وضعه في صندوق بريد المدرسة  

 

Carl-von-Ossietzky-Schule 

Blücherstrasse 46-47 

10961 Berlin 

الجمعة الیاالثنين من                                      :ساعات العمل   

مساء 51:22 -صباحآ  0022  الساعة من                                              

 وثائق التسجيل الضرورية المطلوبة:

      - (Schul 190a)-  (من مدرسة االبتدائية للطفل)نموذج التسجيل األصلي   -  

: معلوماتادخال مع   

Carl-von-Ossietzky-Schule    الطلب األولاألمنية األولی أو    -

  .علی استمارة التسجيل وصياء القانونييناأل/ نال األبوينب أن يوبع يج  .الطلب الثاني والثالث/ ألمنية الثانيةا +          

     

 • Förderprognose im Original (Schul 190)  األصلية النسخة -تقديريبيان المستوی ال.  (Schul 190) -   

بطباعة وملء استمارة التسجيل الخاصة بالمدرسة بم الرجاء  -  - .من صفحتنا الرئيسية     

- ( الصف السادس)صورة مستنسخة من شهادة نصف السنة الفصل الدراسي   -  

.(الصف السادس) للطالب السلوك االجتماعي ، و-بيانات العملونسخة من   

 

(علی خلف الصورة –المدرسة  و اسماالسم ،تاريخ الميالد : يرجی نتابة)صورتان لجواز السفر   -  

!(التطعيمات مرتين: الحماية من الحصبة) التلميذ/ نسخة من شهادة تطعيم الطفل  -  

(من ببل المدرسة االبتدائية –إذا لزم األمر )صورة مستنسخة من إخطار أو تقييم االحتياجات التعليمية الخاصة للطفل   - ) 

 معايير القبول للفصول العادية :

، منها فصل أو فصلين لطالب 2222/2222لعام الدراسي لصفوف السابعة في الدرسة بإعداد ستة  فصول جديدة لمتقوم ا  

( الترنية-األلمانية-المدرسة األوروبية الحنومية في برلين - يس بإس إي إ ) 

Staatliche Europaschule Berlin (SESB)-Deutsch-Türkisch 

تالميذ الصف السادس إلى الصف السابع ، لذلك حيث تتوفر أقل أماكن لتالميذ المدارس أيضآ من مدرستنا االبتدائية ينتقلون الو

االعدادية / الثانوية العامة/ االطفال الحاصلين على توصية من المدرسة الثانوية / تسجيل جميع التالميذب حيث نقوم. االبتدائية األخرى

.دد محدود من األطفال ذوي االحتياجات التعليمية الخاصةيتم قبول علذلك . المدرسة المجتمع المتنوع/ و المتوسطة  

(§ 56 Absatz 6 SchulG)  حسب القانون المذكور ةاالبتدائي درستناممن بعد قبول التالميذ            

   : لي٪ لألماكن المتبقية، يتم تطبيق ما ي02بالنسبة لــ  و. ٪02األشقاء  بنسبة تصل إلى / يتم قبول الحاالت الصعبة واألخوة

 
Staatliche Europaschule Berlin (SESB)-Deutsch-Türkisch 

 



.٪02الحاالت الصعبة الذين لم يتم قبولهم ضمن الـ / األشقاء مع التالميذ ذوي اإلحتياجات الخاصة/ ياتي في البداية، اإلخوة  

في  نفس عددب مع تخصيص األماكن تقديري من قبل المدرسةفي إجراء قرعة منفصلة وفقًا للمستوی ال الباقية يتم توزيع األماكن

.إجراء اإلختيار المناسب  

 أو للثانوية أو المدارس الثانوية المندمجة التقديري مستواهمحسب ٪ من األماكن المتبقية سيتم تخصيصه للتالميذ 02يعني ذلك، بأن 

.للتعليم التقديريحسب مستواهم  مدرسة المجتمع المتنوع أو المندمجةلالعدادية  من التالميذ ٪02المدرسة المجتمع المتنوع، و   

 

:الترني –التسجيل في القسم األلماني    

 Staatliche Europaschule Berlin (SESB)-Deutsch-Türkisch 

 

في ( اوسيتتسكي-فون-مدرسة كارل)مدرستنا مواصلة حياتهم المدرسية في ( االبتدائية –عزيز نسين  -مدرسة )يمكن لجميع طالب 

لغة األجنبية األولی، باإلضافة إلى تعليم مواد معينة باللغة التركية حتى الثانوية ك  ، وأخذ اللغة التركية(ي إس بيإس إ)فصول 

.العامة      

 

  

 يرجى مراعاة بواعد النظافة و المالحظة، بأن غطاء الفم واألنف إلزامية في داخل مبنی المدرسة.


