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2320/24معلومات عن عملیة التسجیل للمبتدئین في المدارس في العام الدراسي 

عملیة التسجیل
، 2023/24بدایة العام الدراسي فيبلغوا السن الذي یستوجب معھ الذھاب الى المدرسة یجب على أولیاء األمور، الذین لدیھم أطفال 

تسجیل أطفالھم في أقرب مدرسة بالنسبة لسكنھم. ینطبق ھذا أیًضا على أولیاء األمور الذین یتقدمون بطلب االلتحاق المبكر بالمدارس 

ذه المدرسة. یتم التسجیل بموافقة أولیاء األمور.التسجیل ال یعني أنھ سیتم قبول الطفل في ھو لكن ألطفالھم. 

من 11مكان سكن الطفل. في حالة القاصرین ، وفقًا للمادة من أقرب مدرسة ابتدائیة المدرسة التي یتم بھا التسجیلیجب أن تكون

.سكن ثانويالقانون المدني األلماني ، یكون مكان اإلقامة الرئیسي لولي األمر ھو المكان المعتبر ولیس أي عنوان 

و من دون الحاجة للتواصلیتم التسجیل فقط عبر الموقع اإللكتروني

http://www.rostock.de/einschulung 30.10.2022وذلك لغایة
ستجد في ھذا الموقع أیًضا جمیع المعلومات المھمة لطریقة التسجیل. ال یشكل الترتیب الزمني للتسجیالت المدرسیة معیاًرا للقبول، 

معلومات مكتوبة حول 2023/24في بدایة العام الدراسي حیث سیتلقى جمیع أولیاء األمور، الذین سیذھب أطفالھم إلى المدرسة

، تواصل معنا من فضلك على اإلیمیل: في حال عدم تلقیك أیة رسالةطریقة التسجیل مرسلةً إلى المنزل.

einschulung@rostock.de

كان عدد التسجیالت في المدرسة إذا كنت ترغب في التسجیل في مدرسة غیر المدرسة المسؤولة محلیًا ، فیجب علیك تقدیم سبب. إذا 

في أقرب أن یتم التسجیل یجب مفیدًا في ھذه الحالة.المقنعأكثر من األماكن المتاحة ، فیجب االختیار بینھم. یمكن أن یكون السبب

بمدرسة خاصة مخطط لھ أو متوقع.االلتحاق و إن كان حتى في مدینة روستوك مدرسة 

إذا كان أولیاء األمور المقیمون في بلدة أخرى (مثل محیط روستوك) یرغبون في تعلیم طفلھم في مدرسة في مدینة روستوك. فیجب 

في مكان اإلقامة كذلك الحال یجب القیام بذلك بالمدرسة.السكنمن أجل التسجیل في مدرسة خارج منطقة طلب إستثناء تقدیم 

األصلیة. 

ذوي اإلعاقات الشدیدة (الجسدیة ، اللغویة ، السلوكیة ، التعلم ، الرؤیة أو السمع) ، یمكن تقدیم طلب لتحدید احتیاجاتھم بالنسبة لألطفال 

التعلیمیة الخاصة. إن إدارة المدرسة المسؤولة، ومراكز الدعم في مدینة روستوك وھیئة التعلیم بالوالیة على استعداد لتقدیم المشورة.

عملیة القبول
سیتم اتخاذ القرار بشأن قبول التالمیذ الجدد في المدرسة بعد االنتھاء من التحقق من جمیع شروط االلتحاق في المدارس االبتدائیة في 

مدینة روستوك ، من المتوقع إصدار قرارات القبول في نھایة العام الدراسي الحالي.

اجراء ھذا الفحص ملزم Evershagenالتابع لمكتب الصحھ في یجري امتحان القبول في المدرسھ في مكتب الصحھ و في المكتب

حتى ولو ان األطفال تم او سیتم اعاده تعیینھم

التي یتم (ة االصلیفحص القبول المدرسيوثیقھ نتیجھ یجب ارسال . یتم ارسال الدعوه بالبرید المكتوب عن طریق مكتب الصحھ

بدون تاخیر بعد اجراء الفحص الطبي في البدایھ الى المدرسھ المحلیھ التي تم تسجیل الطفل بھا )تعبئتھا من قبل مكتب الصحھ

المدرسي. 

بھدا الفحص.الدراسةكد من ان الطفل نما و تطور بما یتناسب مع عمره و اصبح قادرا على تلبیھ متطلبات أھدف الفحص ھو الت

:األمور التالیةمن دیتم التأك)فحص تطور الطفل االجتماعيSOPESS(نحاء مكلینبورغ فربومنأالموحد في جمیع 

حالة اللقاح● 



فحص جسدي باإلضافة لفحص السمع و للنظر● 

تحدید الطول و الوزن و ضغط الدم● 

الحركيالنفسيالتطور ● 

ال یتم تقدیم .لتقدیم الدعم الشخصيتحدید األمور التي یجب أخذھا بالحسبان سیتم فحص الدخول المدرسي نتیجة مالحظةبحسب

.مشورة تربویة بعد ذلك

:على الرابط التاليفي روستوكفضال خذ بالحسبان المعلومات التي ینشرھا مكتب الصحة

Rathaus.rostock.de/Rathaus/Ämmter/Gesundheitsamt/Kinder- und Jugendärtzlicher Dienst.

.SchPflV M-Vمن نظام إجباریة المدارس6حسب قدرة االستیعاب وفقًا للفقرة یقرر مدیر المدرسة قبول التلمیذ  

إذا لم یحدد ولي األمر رغبة ثانیة كرغبة ثانیة. التي تم اختیارھا المدرسة فيیتم قبول الطالب إذا تم تجاوز قدرة المدرسة االستیعابیة،

عند التسجیل أو إذا تم أیًضا استنفاد قدرة المدرسة الثانیة المرغوبة ، یمكن للسلطة اإلشرافیة الدنیا على المدرسة (ھیئة التعلیم في

).2SchulG M-V) الجملة 3(45والیة روستوك) إلحاق التالمیذ بمدرسة أخرى (القسم 

الطالب في المدرسة المختارة في حالة تجاوز قدرة استیعاب المدرسة، فقط على المسافة بین مكان اإلقامة والمدرسة یعتمد قرار قبول 

ذلك.في المختارة. الحاالت الصعبة تملك األولویة

2022/23معلومات عن عملیة التسجیل للمبتدئین في المدارس في العام الدراسي 

المواعید

طالب الصف األول المستقبلینتسجیل 2022تشرین األول 

امتحانات دخول المدرسة2022من المتوقع بعد تشرین األول 

اختبار بدایة المدرسة أو أي إجراء آخر (سیتم اإلعالن عن التاریخ المحدد واإلجراء ذي 2023آذار -شباط 
الصلة من قبل المدرسة من خالل توجیھ دعوة)

تأكید القبولقرار القبول وإرسال 2023أیار

اجتماع األباء المسائي (سیتم اإلعالن عن المواعید الدقیقة من قبل المدارس)2023حزیران 

التسجیل في مدارس البلدیات (قد تختلف المدارس الخاصة)2023آب 26

أول یوم في المدرسة2023آب 28

على موقع المدرسة.بشأن أیام الباب المفتوح، یرجى الرجوع إلى المعلومات الموجودة 

مركز رعایة األطفال بعد انتھاء الدوام
كز رعایة األطفال بعد انتھاء الدوام ومقدمیھا في مواقع المدرسة الفردیة على الموقع      ایمكن أیًضا العثور على معلومات حول مر

)www.rostock.de/kitaplaner.(

من الشروط األساسیة للحصول على مكان في مركز الرعایة ھو تقدیم موافقة على الرعایة النھاریة لألطفال.

: Jugendamtالشبابمن أجل الحصول على الموافقة یجب التقدم بطلب في مكتب 

،Kثم الحرف Formulareثم Rathausثم rathaus.rostock.deممكن عبر اإلنترنت على: 

:Jugendamtأو في مكتب الشباب 

العنوان

SG Kita / St.- Georg-Straße 109 / Haus II / 18055 Rostock

أوقات الدوام

الخمیس 18:00الى الساعھ 13:30و من الساعھ 12:00الى الساعھ 9:00من الساعھ الثالثاء

16:00الى الساعة 13:30و من الساعھ 12:00الى الساعھ 9:00الساعة من



یجب تقدیم الطلب في أقل من ثالثة أشھر قبل بدء اإلشراف المتوقع مع تأكید من المؤسسة المعنیة بوجود مكان.

األسئلة األكثر شیوًعا

VielfaltMenüتتم مباشرة من مزود الطعام التسجیل للغداء المدرسي

سیتم اإلعالن عنھ من قبل المدارس على موقعھا على اإلنترنتیوم الباب المفتوح

عند االنتقال / تغییر مكان 
اإلقامة

، einschulung@rostock.deیجب إرسال تاریخ االنتقال والعنوان الجدید على الفور إلى 
مع ذكر اللقب (الكنیة) واالسم األول وتاریخ میالد الطفل المراد تسجیلھ في المدرسة

یتطلب طلبًا كتابیًا مع وجود مبرر وتقریر طبي ، والذي یجب إرسالھ مباشرة إلى المدرسة تأجیل / التسجیل المبكر
(البرید / البرید اإللكتروني)

االلتحاق بمدرسة خارج منطقة 
السكن

مدارس في المنطقة السكنالیتطلب موافقة خطیة من مسؤول 

مزید من -سیتم إصدارھا في الیوم األول من المدرسة بعد تقدیم الطلب في الوقت المناسب المجانیةتذكرة الطالب
www.rostock.de/schuelerticketالمعلومات على 

:على الرابط التاليیمكنك إیجاد كل المعلومات الخاصة بالتسجیل 

www.rostock.de/einschulung.


