
 وزارة الدولة البافارية للعمل و النظام االجتماعي
 و األسرة و النساء

   وزارة الدولة البافارية للمعارف و الشؤون الثقافية

 
 معلومات للمدرسة االبتدائية

____________________________ 
 )اسم الطفل(

 

بين روضة األطفال و الوالدين التي أجريت في إطار على أساس المحادثات  مع الوالدينسويا  ستمارةتم ملء هذا اإل

 او تقديمه ستمارةالملء لإل 1عند التسجيل في المدرسة. اإلستمارةالوالدان يقدمان التسجيل المقبل للطفل في المدرسة. 

 عند التسجيل في المدرسة اختيارية للوالدين.
 يمكن تعليق على إجابات بالرمز * على ظهر الصحيفة

 

.............................................................................................. الطفل يذهب إلى روضة األطفال . 1

  من المتوقع أنه يذهب إليها حتى..................................... منذ ................................................... و

 رات الخاصة التالية:االهتمامات و/ أو القد. الطفل يظهر 2

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

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

 :في العروض التالية داخل أو خارج روضة األطفال داخل السنة األخيرة قبل بدء الدراسة الطفل قد شارك .3

 بدء الدراسة"دورة تحضيرية "تعلم اللغة األلمانية قبل  ○ تدخل مبكر ○
 العالج بالحركة ○
 ........................................................... ○ النطق و اللغة عالج ○
 تربية خاصة متنقلةمساعدة  ○
 

 مستقبال: طفالاألمساعدة إضافية في المجال التالية  يتم اعتبارها أهمية من قبل الوالدين و روضة 
....................................................................................................................................... 

 

 إلىحدة ألنه يمكن أن يكون فيها موهبة خاصة إو حاجة خاصة المجال التالية تجب أن ترقب من جهة المدرسة أكثر . 4
 مساعدة:

 *التقدم العقلي ○التقدم الجسدي* ○
 التقدم االجتماعي و االنفعالي* ○التقدم اللغوي* ○
○ 
 

 . تسجيل الطفل في المدرسة5

 إقتراح من قبل روضة األطفال: :بة الوالدينغر
 تسجيل في المدرسة في الوقت العادي ○ تسجيل في المدرسة في الوقت العادي  ○
 تسجيل في المدرسة قبل الوقت المحدد ألن*.......... ○ قبل الوقت المحدد ألن*.............تسجيل في المدرسة  ○
 تسجيل في المدرسة في وقت الحق ألن*............. ○ تسجيل في المدرسة في وقت الحق ألن*................ ○
 ال في المدرسة المحددة داخل  تسجيل في المدرسة ○ ال في المدرسة المحددة داخل نطاقتسجيل في المدرسة  ○

 المدرسة المختصة بل في مدرسة كائنتها بـ*:..نطاق  المدرسة المختصة بل في مدرسة كائنتها بـ*:...........
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 ختم و توقيع روضة األطفال   محل و تاريخ
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 توقيع والي األمر   محل و تاريخ
 

_______________________ 
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 .الدراسة بدءغير روضة األطفال داخل السنة قبل في حالة أن الطفل  إستمارة ةيمكن ملء أكثر من واحد


