
 

 

 

 

 

 

 

 

 تعليم التالميذ ذوي األصول غير األلمانية -توسيع نطاق خدمات المشورة 

 

تزويدك أنت والجهات الفاعلة األخرى في عملية التعليم باألمان والتوجيه الضروريين عند التعامل مع نود أن نواصل 

 تحديات التالميذ الذين ال تتحدث األلمانية لغتهم األم.

 

 

 لقد اتفقنا مع مسئولة التكامل بالوالية ، السيدة جانا مايكل ، على اإلجراءات التالية.

 

عرض التدريب اإلضافي إلدارات المدارس والمعلمين والمتخصصين التربويين الداعمين عن أ( يتم حاليًا التحقق من 

طريق مسح االحتياجات التدريبية اإلضافية الحالية. نتيجة لالستعالم ، تم توسيع الدورات التدريبية على خادم التعليم 

 وتحديثها وفقًا لذلك.

 

االستشارية لآلباء والتالميذ والمدرسين والمتخصصين التربويين  ب( باإلضافة إلى ذلك ، سيتم توسيع نطاق الخدمات

 الداعمين.

 

التواصل مع مسؤولي التواصل في مراكز تقديم الخدمات من أجل اإلدماج في مجالس المدارس  للوالدين واألوصياءيمكن 

(. سيتم توسيع مراكز تقديم /inklusion-mv.de/artikel/servicestelle-https://www.bildungالحكومية )

 الخدمات لتشمل خدمات الهجرة، حتى نهاية العام الدراسي بشكل مبدئي.

Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung 
Mecklenburg-Vorpommern ∙ D-19048 Schwerin 

https://www.bildung-mv.de/artikel/servicestelle-inklusion/


 
 ليحرتلاو جمدلا ةمدخ طاقنب لاصتالا ليصافت

 هيئة التعليم الحكومية شفيرين

 تاشوموت انيريف ةديسلا

 78197 588 0385          الهاتف:

 1971745 0172 الهاتف الجّوال:

 

 ةئيه ميلعتلا ةيالوب كوتسور

 دلاوتوج تينأ ةديسلا

 78498 7000 0381        الهاتف:

 4062863 0174 الهاتف الجّوال:

 

 هيئة التعليم الحكومية نيوبراندنبورغ

 ليبأ انيناج ةديسلا

 78304 380 0395           الهاتف:

 32133722 0176 الهاتف الجّوال:

 

 هيئة التعليم الحكومية غرايفسفالد

بالنسبة لنطاق دائرة إدارة المدارس الحكومية في غرايفسفالد، فإن مسؤولي جهات االتصال المذكورة أعاله من دوائر 

 إدارة المدارس الحكومية األخرى في خدمتك أيًضا.

 

 

 https://www.bildungZDS-) ىقلتي بالطلا معدلا نم رادإلاة ةيزكرملا صيخشتلل ملعو سفنلا يسردملا

mv.de/zds.) 

 

 ZDS لاصتالا ليصافت

 7987 588 0385 الهاتف:

 

دمعه في (KuBES) واالستشارات التعاون بنظام االتصال الداعمين التربويين والمتخصصين للمدرسين يمكن  تطوير 

 .M-V (https://www.bildung-mv.de/lehrer/fort-und-weiterbildung/kubes/) الجودة

KuBES الوالية في األربعة والمدرسية اإلقليمية السلطة مناطق في التخصصات متعدد ودعم استشاري نظام هو. 

 

 
 

https://www.bildung-mv.de/zds
https://www.bildung-mv.de/zds
https://www.bildung-mv.de/lehrer/fort-und-weiterbildung/kubes/


 
 KuBES االتصال تفاصيل

 

 شفيرين KuBES فريق

kubes.schwerin@iq.bm.mv-regierung.de :بريد إلكتروني 

 الهاتف: 17844 588 0385

 

  روستوك:KuBESفريق 

kubes.rostock@iq.bm.mv-regierung.de :بريد إلكتروني 

 الهاتف: 9504 7000 0381

 

  نويبراندنبورغ:KuBESفريق 

kubes.neubrandenburg@iq.bm.mv-regierung.de :بريد إلكتروني 

 الهاتف: 78389 380 0395

 

  جرايفسفالد:KuBESفريق 

kubes.greifswald@iq.bm.mv-regierung.de :بريد إلكتروني 

 الهاتف: 719 5958 03834

 

 يمكن أيًضا الوصول إلى معلومات حول توسيع الخدمة االستشارية ألولياء األمور وأطفال المدارس عبر الرابط التالي:

https://www.bildung-mv.de/eltern/schule-und-stunden/beschulung-von-kindern-aus-

zuwandererfamilien/index.html 

 

تتوفر المعلومات هناك أيًضا باللغات اإلنجليزية والروسية والبولندية والعربية والفارسية والتركية واألوكرانية. يرجى 

 تمرير هذه المعلومات إلى جميع اآلباء وأولياء األمور والطالب المهتمين.
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