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  معلومات من أجل التسجيل في المدرسة
  

من بلدية مدينة اليبزغ ، دائرة رعاية  رسالة تحتوي على معلوماتوقبل التسجيل  تموزفي  يتلقى كل طفل ملزم بااللتحاق في المدرسة
طفل ألاالطفال والشباب واالسرة والتعليم. يتم ذكر اسم المدرسة التابعة للمنطقة السكنية والعام الدراسي في هذه الرسالة، و يجب على 

لمزيد الحضور شخصيا مع ولي االمر للتسجيل فيها، وتحتوي هذه الرسالة أيضا على معلومات إضافية فيما يخص التسجيل في المدرسة. 
    www.leipzig.de/schulanfaengerتابع موقع ألمدينة : من ألمعلومات 

  
   في أي سن يجب تسجيل طفلي في المدرسة االبتدائية؟

   
وتاريخ ميالدهم في الفترة ما بين   2023/  06/  30حتى تاريخ ل الذين سيتمون السادسة من العمر على كل االطفا يجب 

 فيها.  أر في المدرسة االبتدائية التابعة للمنطقة التي يسكنوواالم اءوليأن يسجلوا من قبل أ 2017/ 06/ 30ـ  2016/  01/07
  

 التسجيل في المدرسة االبتدائية .  2023/ 09/ 30إلى  01/07/2023تاريخ  من لالطفال الذين سيتمون السادسة من العمر يُمكن
 . بهذا ولهذا آل تصلهم رسائلملزمون في االلتحاق بالمدرسة.   ـ “ألممكن تسجيلهم„ـ  وبهذا التسجيل يصبح هؤالء االطفال

 
من   2023/ 02/  28التقدم بطلب خطي حتى تاريخ   01/10/2023من تاريخ السادسة من العمر أطفالهم الذين سيتملألهل  يُُمكن

 أجل االلتحاق الُمبكر بالمدرسة والتسجيل في المدرسة االبتدائية التابعة للمنطقة التي يسكنون فيها . 
 

  مواعيد التسجيل في المدارس:
  

 فيها:   تتوفر المواعيد التالية لتسجيل الطفل في المدرسة االبتدائية التابعة للمنطقة التي يسكن 
  

 :     خميسال      18:00حتى  13:00 من الساعة   و   11:30  حتى  8:00  من الساعة   2022/  09/  08
 :   لثآلثاءا        18:00 حتى  13:00 الساعة  من  و   11:30 حتى   8:00 من الساعة    2022/  09/  13
    16:00  حتى 13:00  الساعة من  و   11:30  حتى  8:00  من الساعة   2022/  09/  15

 
 :  ألخميس

.ألمحددةقبل التسجيل على موقع المدرسة  ألتأكديمكن تعديل التواريخ بشكل فردي من قبل المدارس االبتدائية. يرجى   
 

  : للتسجيل في المدرسة على شكل نَُسخ الوثائق المطلوبة
  
   .و أن تكوَن حديثة  الطفل الدميشهادة  نسخة عن ـ 

 على أن ألطفل ملقح ضد ألحصبة    إثباتـ  
 ألموجهة إلى ألمدرسة ـ  رسالة المعلومات الصادرة من دائرة رعاية االطفال والشباب واالسرة والتعليم،

 ،  إستمارة التسجيل المعبأة والموقع عليها من قبل االب واالم ـ 
 ـ  هويات أوليآء أألمور .

تحتاج إلى إقرار أألبوة إن لم يكن أألب مدرجاً في زواج ألوثيقة بأإلضافة إلى (  ةألمشتركشهادة تثبت حق ألرعاية نسخة عن ـ  
 . شهادة ميآلد ألطفل

شهادة حق الحضانة المنفردة من دائرة رعاية االطفال  نسخة عن يجب تقديم  )معيل وحيد  (في حال القيام بالتربية المفردة للطفل ـ 
   قرار محكمة .أو بوالشباب واالسرة والتعليم. 

                             ، في حال قيام احد الوالدين  ) الذي يحق له الحضانة( وكالة وصورة عن الهوية الشخصية لولي االمر الثاني   ـ
    بتسجيل الطفل . 

 
 تأجيل/تأخير

 
يجب على االطفال الذين تم رفض تسجيلهم في المدرسة في السنة الماضية من  قبل ادارة المدرسة، إعادة تسجيلهم في 

 المدرسة االبتدائية التابعين لها . 
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