ورقة معلومات
دورة اللغة االلمانية االساسية لالطفال و المتمدرسات و المتمد رسين
.1المشاركة
تقدم منطقة جوسالر لألطفال المهاجرين حديثًا والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  5و  18عا ًما دورة لغة أساسية مدتها  6أسابيع على مدار
 150ساعة في األسبوع  ،والتي باإلضافة إلى الفهم األساسي للغة األلمانية تشمل أيضًا الدعم االجتماعي والتعليمي .يتم تسيير و تقديم دورات
اللغة األساسية من قبل أكاديمية الموظفين األلمانية .يمكنك الحصول على معلومات واستمارات التسجيل من بوصلة التعليم بالمنطقة على:
.https://bildungskompass.landkreis-goslar.de/bildung-fuer-neuzuwanderte
 .2موقع التعلم
مدرسة  Adolf Grimmeالشاملة )Goslar ،Bei der Eiche 5 ،(AGG
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 .3أهداف التعلم
تجرى دروس اللغة من االثنين إلى الجمعة مع  5دروس في اليوم .ال توجد دورة لغة أساس ية خالل اإلجازات المدرسية .يخضع جميع المشاركين
الختبار تقييم اللغة قبل بدء الدورة .ثم يتم تكليفك بدورة أساسية أو متقدمة .في نهاية الدورة يوجد اختبار لغة آخر وتقييم للمستوى التعليمي.
الدورات األساسية (الهدف :مستوى اللغة )A1
يمكن للمشاركين في الدورة فهم واس تخدام التعبيرات اليومية المألوفة والجمل البسيطة للغاية .يمكن ألطفال المدارس تقديم أنفسهم واآلخرين ،
وطرح أسئلة عن أنفسهم (على سبيل المثال  ،أين يعيشون  ،وما نوع األشخاص الذين يعرفونهم) وإعطاء إجابات ألسئلة من هذا النوع .يمكنك
التواصل بطريقة بسيطة إذا كان الشخص الذي تتحدث معه يتحدث ببطء ووضوح ومستعد للمساعدة.
دورات متقدمة (الهدف :مستوى اللغة )B1
يمكن للمشاركين في الدورة فهم النقاط الرئيسية عند استخدام لغة معيارية واضحة وعندما يتعلق األمر بأشياء مألوفة من العمل والمدرسة
والترفيه  ،إلخ .يمكن للمشاركين التعبير عن أنفسهم بشكل بسيط ومتماسك في الموضوعات المألوفة ومجاالت االهتمام الشخصية .عالوة على
ذلك  ،يمكنهم اإلبالغ عن التجارب واألحداث  ،ووصف األحالم واآلمال واألهداف وإعطاء أسباب أو تفسيرات موجزة للخطط واآلراء.
 .4النقل (ذهابا و ايابا)
يتم نقل أطفال المدارس إلى  AGGالمدرسة والعودة إلى منطقة جوسالر باستخدام حافلة النقل العام (النقل العام المحلي) أو  ،في الحاالت
الفردية  ،عن طريق تأجير السيارات (سيارات األجرة) .لكن لهذا يتم فحص نوع النقل الضروري بشكل فردي .و أي تكاليف يتم تكبدها نتيجة
لذلك تتحملها منطقة جوسالر.
 .5الخصوصية

يتم تخزين البيانات الشخصية إلكترونيًا لتنظيم وتنفيذ دورة اللغة األساسية وتخضع ألحكام قانون حماية
البيانات .يمكن االطالع على تفاصيل إعالن حماية البيانات على:
https://bildungskompass.landkreis-goslar.de/bildung-fuerneuzugewanderte./
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