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 الوالدان العزيزان،
 
لقد مرت علينا أسابيع عصيبة، ولكن بفضل تعاونكم فقد تجاوزنا هذه الفترة معًا، فلم يقتصر اإلغالق الكبير على المتاجر 

والمصانع فقط، بل امتد إلى المدارس أيًضا،  مما جعل الدراسة تتم في المنزل، وهو ما يُحتمل معه أن يكون ابنكم/ابنتكم 

تحضير للسنة الدراسية القادمة، كما لو كان/كانت في المدرسة، حيث يقف لم يستطع/تستطع التعلم جيًدا، وال

 المدرسون/المدرسات دائًما بجانب التالميذ، ويقدمون لهم الدعم في مسيرة تعلمهم. 

 

في ضوء ذلك نقدم البنكم/ابنتكم في آخر أسبوعين من اإلجازة برنامج المدرسة الصيفية، حيث يمكنهم فيه التحضر للسنة 

 اسية الجديدة، وتحسين مهارتهم في اللغة األلمانية وتقويتها. الدر

 

يتم التسجيل في المدرسة الصيفية بواسطة استمارة التسجيل المرفقة، وبعد التسجيل بنجاح يصبح الحضور في المدرسة 

 .2020يونيو/حزيران  22الصيفية إلزاميًا. يُرجى تسليم استمارة التسجيل في موعد أقصاه 

 

ى  يرج  ديدتح  ى المدرسة   
 المدرسة وعنوان اسم وإدخال المرفقة القائمة من أفضل بشكل إليها الوصول لطفلك يمكن الت 

 :هنا المختارة

 

 

 ستُقام المدرسة الصيفية في المقر التالي: 

 ]اإلدارة التعليمية: يتم هنا تسجيل اسم المدرسة الصيفية وعنوانها وكذلك رقم الهاتف[

 

األمر بنفسه قدر المستطاع نقل التلميذ/ة إلى مقر المدرسة الصيفية وإحضاره/ها منه. فإذا لم تتوفر ينبغي أن يتولى ولي 

 لديكم وسيلة نقل، فاذكروا ذلك في استمارة التسجيل.

 

احرصوا على تسجيل ابنكم/ابنتكم! فنحن نتطلع إلى الترحيب بطفلكم في المدرسة الصيفية. وفي حالة أي أسئلة ال تترددوا 

 االتصال بي.في 

Ihre Direktorin Mag.a Dagmar Kerschbaumer 

 مع تحيات مدير/ة المدرسة

AHS Heustadelgasse 

Heustadelgasse 4 

1220 Wien 

 ]إدارة المدرسة: يُرجى كتابة اسم المدرسة وعنوانها[
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 منشور إضافي من صندوق االندماج

 

 (:ÖIFالنمساوي ) يوجد أيًضا عرض للوالدين لدى صندوق االندماج

  

 

( ÖIFمن المهم الستمرار طفلكم في مساره التعليمي، أن تقدموا له أفضل دعم في التعلم، ويقدم صندوق االندماج النمساوي )

على سبيل المساعدة دورات للوالدين، آلباء وأمهات التالميذ والتلميذات ممن يشاركون في المدرسة الصيفية. وفي هذه 

 22لومات هامة حول المدرسة الصيفية ونظام التعليم النمساوي. سيبدأ تقديم دورات الوالدين في يوم الدورة ستتلقون مع

يونيو/حزيران في جميع الواليات االتحادية، ويمكن عند الحاجة أن تحتوي على ترجمة شفوية إلى مجموعة من لغات المنشأ. 

يل عبر الرابط جديٌر بالذكر أن المشاركة في الدورات مجانية، ويتم التسج

www.integrationsfonds.at/elternkurse أو شخصيًا في جميع 263 – 51 10 01/715، أو هاتفيًا على رقم ،

 (. ÖIFمراكز االندماج التابعة لصندوق االندماج النمساوي )

 

 


