
 تورينغيافي والية وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة 
 3 3 قسم 

 7إشتراسى  -زيلينبيندير -فيرنير 
  إيرفورت  99096

 
  تورينغيا في وسط أو شمال أو شرق أو جنوب أو غرب والية  عن طريق دائرة إدارة المدارس الحكومية 

 المختص)دائرة إدارة المدارس  تحت (الرجاء وضع خط
 

/ المنشأ لغةبللغة الرسمية لبلد المنشأ أو با الثانوية المدرسةطلب استبدال اللغة األجنبية الثانية في 
  يا]تورينغلوالية اللوائح المدرسية آ [من  135بموجب المادة  تقييم اللغةامتحان 

 
 األمر وليأو  ةيتم تعبئته من ولي -الجزء األول 

  )وبخط واضح أي بالحروف المطبعية (الرجاء تعبئته باللغة األلمانية
  

  لغة المنشأ.باللغة األجنبية الثانية باللغة الرسمية لبلد المنشأ أو  إلستبدالاللغة لطفلي  تقييمامتحان أتقدم هنا بطلب 
 

 بيانات عن الطفل:
 

 :اإلسم   :الكنية 

  مؤنث  مذكر  آخرجنس 

 . وضع إشارة على المكان الصحيحيرجى 

  :تاريخ الميالد  :الميالدمحل  
 (اليوم/الشهر/السنة)

 :بلد الوالدة  :الجنسية 

 
  :في المانيا منذ

 )(اليوم/الشهر/السنة
 

  المدرسة التالية:إلى طفلي حاليًا يذهب 

 
 تقييم اللغةامتحان  ضمنطفلي  قبول أتقدم بطلب

 

 لغة المنشأإلى اللغة الرسمية لبلد المنشأ أو إلى   العربيةاللغة 

  :التي يتلقاها دالً عن اللغة األجنبية الثانيةب 
 (الرجاء ذكر اللغة)

 

  (الرجاء وضع إشارة)لقب المخاطبة:     السيدة    السيد

 األمر:  ولي /ةكنية، إسم ولي 

 
  العنوان:

 (الشارع، رقم المنطقة، إسم المنطقة)

 

………………………………………….. ………………………………………. 
 المنطقة، التاريخ  / ولي األمر وليةإمضاء 

  
 :إسم المدرسة   

 :المدرسة محل 

  
 :المستوى الدراسي  



......................................................................................................  
  إسم الطالب/ الطالبة، إسم المدرسة

 
تقييم اللغة امتحان حول فرصة المشاركة في  الرد) TMBJS( ياتورينغ والية والرياضة فيتقدم وزارة التربية والتعليم والشباب س

ية اللغة األجنب دراسةطفلي من  إعفاءيمكن فقط تقييم اللغة امتحان بعد القبول في  .م2021 ديسمبر [كانون األول]شهر نهاية حتى 
  الثانية.

 
، فأنا أوافق على أنه لن يأخذ 2021/2022في العام الدراسي  الصف التاسعإلى  الصف السابعإذا قام طفلي بزيارة أحد الصفوف من 

متكررة  يتطلب اإلعفاء من التدريس بلغة أجنبية ثانية مشاركة سنويةو اللغة. إمتحان تقييمفي  قبولهدروًسا في اللغة األجنبية الثانية بعد 
  في اختبار اللغة.

  
إضافية جديدة او بلغة أجنبية ، فإن المشاركة في التدريس بلغة أجنبية2021/2022الدراسي  إذا التحق طفلي بالصف العاشر في العام

ؤهل االلتحاق الحصول على م إمكانيةبمتطلبات القبول في المدرسة الثانوية العليا وبالتالي  اإليفاءإلزامية حاليًا من أجل تعتبر  ثانية
  بالتعليم العالي العام.

  
  

  :2021/2022لعام الدراسي لأليام التالية ألداء امتحانات تقييم اللغة تم تحديد ا
 

  2022] حزيران[ يونيو 11، تاريخ السبتيوم 
  2022] حزيران[ يونيو 18، تاريخ السبتيوم  
  2022] تموز[ يوليو 02، تاريخ السبتيوم 

  
ً للخطة المؤقتة تم تحديد مدينة بإختيارها TMBJSوالذي يقوم  لجميع الطالبإمتحان تقييم اللغة سيقام في منطقة مركزية  . وفقا

 ر.تقييم اللغة في وقت مبكامتحان موعد ومكان باألمر  وولية أو ولييتم إخطار المدرسة سكما  إيرفورت إلجراء إمتحان تقييم اللغة.
 االمتحان. مكانأن أقوم بتنظيم وصول طفلي إلى علي شخصياً أدرك أنه يجب وأنا 

 
ه لالختبار أو سيتم منح 6عالمة  هاللغة، فسيتم منح إمتحان أجزاء جزء منعن اللغة أو  تقييم إمتحانإذا تغيب طفلي دون اعتذار عن و

 .[رسوب] اإلمتحانجزء من  على طانقال صفر من
 

 في حالة التغيب المعذور وبعد تقديم الدليل على ذلك سيتم إعطاء موعد واحد فقط لإلعادة.
  
  

  تقييم اللغة. إمتحانال يمكن تكرار كما أنه 
 

[من القانون األساسي  13اللغة (واجب اإلبالغ بموجب المادة  تقييم إمتحانجمع البيانات الشخصية الخاصة بـ لقد تلقيت المنشور حول
 ).للمعنيين باألمرمباشر  إستبيان - لحماية البيانات]

 
 
 

………………………………………….. ………………………………………. 
 المنطقة، التاريخ  األمر ي/ ول وليةإمضاء 

 
 
 

 ورقة المعلومات الخاصة بامتحان تقييم اللغة.الرجاء قراءة مزيد من المعلومات العلى  للحصول
 
 
  
  

   

2021 ]تشرين األول[ اكتوبر 15 حتى تاريخيرجى تسليم نسخة موقعة إلى المدرسة   



......................................................................................................  
  إسم الطالب/ الطالبة، إسم المدرسة

  
  يتم تعبئته من إدارة المدرسة -الجزء الثاني 

  
    بيانات عن المدرسة

    إسم المدرسة

    هاتف المدرسة    رقم المدرسة

  عنوان المدرسة
  

 الطالب/  الطالبةبيانات عن 

 أ) الدخول ألول مرة في المدرسة األلمانية

 الرجاء وضع إشارة على الصحيح

 في

  :بتاريخ
 
 
 
 
 

 (اليوم/الشهر/السنة)

 المستوى الدراسي

  

  نوع المدرسة

  رس  جيس  تجس  جي 5 6 7 8 9 10

              

 .المدرسة الثانوية)(إذا تم تغيير المدرسة ، يرجى ذكر تاريخ الدخول ألول مرة إلى   المدرسة الثانوية الذهاب إلىب) 

 (اليوم/الشهر/السنة) :منذ 

 الدخول إلى المرحلة الدراسية: 7 8 9  *10
     (الرجاء وضع إشارة)

   .المشاركة في التدريس بلغة أجنبية ثانية إلزامية تعتبربالصف العاشر بالنسبة للطالبات والطالب الملتحقين * 

  اللغة األجنبية الثانية دروسالمشاركة في  ج)

 (اليوم/الشهر/السنة) :منذ  في اللغة: 

ً  (العالمة) د) التدريج  يتم حاليا

 ال  نعم 

 

 بمتطلبات اإليفاء. لم يتم 2021/2022أعاله في العام الدراسي  /ةالمذكور الطالبة/  للطالب إمتحان تقييم اللغةهـ) تم فحص طلب 
 .ياتورينغفي ة يلوائح المدرسالمن  1الفقرة  آ 135 المادة

 * يرجى الحذف عند االقتضاء.

 :ياتورينغفي ة يلوائح المدرسالمن  1الفقرة  آ 135 المادةو) إذا لم يتم استيفاء متطلبات 
 في ...................... تم التشاور مع أولياء األمورسي

 *. تم قبول الطلبتم سحب الطلب / 
   .الغير صحيح شطب* يرجى 

 
 

………………………………………….. ………………………………………. 
  المنطقة، التاريخ إدارة المدرسةإمضاء ختم المدرسة و

 

 
 

 ).RL 5( المختصة المدارس الحكوميةدائرة إدارة البريد إلى برع 2021 ]تشرين األول[ اكتوبر 22 حتى تاريخيرجى إرسالها 



 
......................................................................................................  

 إسم الطالب/ الطالبة، إسم المدرسة
 

  دائرة إدارة المدارس الحكوميةيتم تعبئته من  - لثالجزء الثا
 
 تم اإليفاء .2022/ 2021أعاله في العام الدراسي  /ةالمذكور الطالب/  الطالبةمن المقدم تقييم اللغة  إمتحان طلب فحص تم

 .ياتورينغفي ة يلوائح المدرسالمن  1الفقرة  آ 135 المادة بمتطلبات

………………………………………….. ………………………………………. 
 المنطقة، التاريخ 5إمضاء رئيس /ة القسم 

 
  
 
 
 

 . 3 3 قسم،  TMBJSإلى عبر البريد 2021 ]الثانيتشرين [ نوفمبر 12 حتى تاريخيرجى إرسالها 


