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 وضیح االستبیانت

المعلمات والمعلمین  ، یستھدون الزمالء للمقابلة وقاعدة معلوماتیة للتبادل بین  مرشدایعد ھذا االستبیان 

 .المھاجرین والالجئینبھ خالل مقابالت تسجیل األطفال والشباب 

المجموعات التعلیمیة.  تكوینتم فقط تحدید التوجیھ األولي والجدیر بالذكر أنھ في مثل ھذه المقابالت، ی

یید یالمس باألخص مواضیع قھذا التمباشرة. الكل االھتمامات المدرسیة التنظیمیة عن یتم اإلجابة وال 

األمور التي یمكن أن تؤدي إلى كابوس عند و كاألسرة، اللجوء و وضعیة اإلقامة،  معینة  جاالتمتمس 

 تذكروا ماضیھم.ما إذا  ةنفسی الذین یعانون مشاكلالتالمیذ 

إعانة التعلیم ام ، التي تتعلق بطلب تمویل  ساعات  الدعم و كذا  نظتمویلقضایا الل كما یتم التطرق

، إن توفرت الظروف وسبق أن بنیت عالقة ثقة بین األطراف المعنیة BuT والمشاركة في الحیاة العامة

 من المعلمین والتالمیذ واآلباء، أولیاء األمور أو مقدمي الرعایة وكذا األعوان االجتماعیین في المدرسة.

وضبطھا تماشیا مع السن و المعرفة اللغویة للتالمیذ النقط الرئیسة الواردة في االستبیان یجب صیاغتھا 

یقررھا المعلمین فحریة التصرف في األسئلة ، أما ولیس كل سؤال یصلح  ألي طفل أو شاب ،جددال

 الذین یسجلونھم.

تبعا لذلك یجب تدوین  لدى التالمیذ والشباب المھاجرین، االستبیان یرسم الفكرة الرئیسیة عن نقط القوة

  .اللغویة ھماتكل إمكانی

( الممارسة اللغویة في البلد األصلي)  یجب استخالص المجاالت  الخاصة لالستعمال  IIIمن الفقرة 

 اللغوي. في ھذا المجال یمكن أخذ بعین االعتبار كل المھارت اللغویة (السماع المحادثة القراءة والكتابة).
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درسیة والمھنیة، االھتمامات والمواھب لألطفال باإلضافة إلى االستبیان یتم االستفسار عن التجارب الم

تكوین المجموعات التعلیمیة لیس بالجدد، وذلك بمختلف اللغات األصلیة. ما سیسمح  وافدینوالشباب ال

 فیما یتعلق بالحوافز واإلمكانیات للمعنیین. بل أیضافقط حسب ما یخص  المستوى اللغوي، 

البلدان األصلیة  بعد مراجعتھا في مقاطعة وزارة التربیة التعلیم  مبدئیا یمكن االعتراف بالنتائج  من 

 بالنسبة المدرسة األلمانیة وذلك منالمستوى  فيعلى ما یعادلھا  كولن ویمكن الحصول من ھناكب

 المتوسط.لمستوى ل

http://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/leistung04/48/anerkennung/auslaen

dische_schulzeugnisse/index.html) 

 ولالعتراف بالشواھد العلیا یجب االتصال بمقاطعة الوزارة بمدینة دوسلدورف، فھي المسؤولة عن ذلك.

(http://www.brd.nrw.de/schule/schulrecht_schulverwaltung/Zeugnisanerkennun

g.html) 
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