
Arabisch

Fassung Oktober 2013, aktualisiert Juni 2020

Juli 2020
1/4

(HSK) البلد األصلمعلومات لآلباء عن تدريس اللغة وثقافة 

؟(HSK)ما هو تدريس اللغة وثقافة البلد األصل 
 لألطفال الذين ال يتكلمون اللغة األلمانية كلغةتكميليةدروس اللغة وثقافة البلد األصل هي دروس لغوية 

-أولى أو ثانية. يمكن لهؤالءاألطفال في سن المدرسة من رياض األطفال حتى نهاية المدرسة 

.HSKالمتوسطة حضور دروس اللغة وثقافة البلد األصل 

. الدروساللغة منطقة على وجه التحديد اللغة األولى وتوفر معرفة خلفية عن HSKتدعم  دروس 
 التعامل مع البيئات المعيشية واالنتماءات المختلفة. تقويتتمحور الدروس-محايدة سياسيًا ودينيًا  

-المهارات اللغوية لدى التلميذات والتالميذ وتدعمهم  في بناء الهوية واإلندماج . توصي مديرية 

التعليم بحضور هذه الدروس.

؟HSKكيف يتم تنظيم تدريس اللغة وثقافة البلد األصل 
 زيوريخ .كانطون بموجب قانونO المدرسة اإللزامية في HSKينظم تدريس اللغة وثقافة البلد األصل 

Volksschulamt  التعليم أدارةإن  )VSA( دورات وتنسيق-  هي المسؤولة عن ترخيص HSK. 
السبب لهذا . HSK  معلميتوظفوالسفارات والقنصليات والجمعيات  تقدم وتنظم الدورات التدريبية 

 التي توجد بها رعاية. اعتماًدا على عرض اللغة المعنية ، يتمHSK اللغات في فقط HSK دروس  توجد
Volksschulamt   التعليم أدارةتغطية جميع المستويات أو بعضها فقط. إن  )VSA( تقدمال  بذاتها

.HSK دروس أي

 المعترف بها والتيHSK- متطلبات الكانتون تنتمي إلى ما يسمى دورات تلبي  التيHSKدورات 
تستوفي المعايير التالية :

.الدروس محايدة سياسيًا ودينيًا ومفتوحة لجميع األطفال في المجموعة اللغوية
 لضمان الدروس.فقط هو الرسوم المدرسية دفع منالدروس ليست للربح. الهدف 
المعلمون مؤهلون تعليمًيا ولديهم معرفة كافية باللغة األلمانية وحضروا التعليم اإلضافي

اإللزامي إلدارة التعليم اإللزامي.
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 في الشهادةHSKيسمح للهيئاة المعترف بها باستخدام غرف المدرسة اإللزامية مجاًنا وإدخال درجة 
.يةالرسمية لمدرسة زيورخ اإللزام

واالعفاءات: الحصص أوقات

في رياض األطفالO و الفصل ُيسمح بدرسين كحد أقصى. عدد الدروس منصوص عليها في القانون
. الصف الثانيِابِتداء من األول، وحتىO أربعة دروس في األسبوع

إذا تم إجراء الدروس خالل وقت المدرسة ،. خارج ساعات المدرسة العاديةعادة  HSKتتم دروس 
. الحصول على إعفاء من الدروس العادية لمدة درسين كحد أقصىالشبابيحق لألطفالO الصغار و

 الدروس يخدممن واحد أي مراعاةمن المهم . يجب على اآلباء تقديم طلب إلدارة المدرسة مسبقًا 
.معلم الصف باستشارةدائًما  VSAتوصي .  الطفل أكثرمصالح

 الجدول الزمني عبر اإلنترنتمكان الدرس و
 في غرف المدرسة اإللزامية العامة ، إن أمكن بالقرب من مكان إقامةHSKعادة ما تتم دروس 

.واألقسام األماكن بعض على يتوفرون HSK دروس يقدمون اللذين الخواصاألطفال. بعض 
-)تجد جميع اللغات ومواقع التدريس واألوقات على جدول الحصص االلكتروني للكانتون

: . .https //www hsk-kantonzuerich ch هنا يمكنك البحث عن دروس .)/HSKالمناسبة 
.والموقعلطفلك حسب اللغة والمستوى 

 في الشهادة المدرسيةHSKدرجة 
6 إلى 1 بدرجة من HSK بتقييمO األداء والتقدم التعليمي لألطفالO في فصول HSKيقوم معلم 

. ينقل معلم الصف هذه العالمة إلى الشهادة الرسميةVSA طرف من عليه مصادق نموذج في  ويدخلها
.HSKصفوف بالدروس في معظم الدول تعترف رسميًا لمدرسة زيورخ اإللزامية .

كيف أسجل طفلي؟
.الدراسية الستة بداية في بالفصلااللتحاق  يتم ما عادة

 المعترف بها منHSK مع دورات التسجيلفي يناير ستتلقى جميع المدارس في كانتون زيورخ نشرة 
. يتم التسجيل من طرف اآلباء الى نهاية شهر مارس، أياألطفالO على ههذ توزيع  سيتم و VSA طرف

 أشهر من بداية العام الدراسي الجديد. يمكنك تسجيل أطفالكO مباشرة مع الكفيل المحدد4قبل حوالي 
 أو عبر اإلنترنت من خالل الرابط على النشرة.HSKفي نشرة 
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على سبيل المثال،O ألن السفارة تتحمل التكاليف أوHSKحسب مقدم الخدمة، تعد دورات  ( مجانية  (

تخضع لرسوم. إذا كانت رسوم المدرسة مرتفعة للغاية بالنسبة لك ، فاتصل بالمنسق على المنشور. في
حالة إعانات المساعدة االجتماعية ، تدفع العديد من البلديات الرسوم المدرسية.

؟HSKما هي فوائد دروس 
 الجيدة المزايا التالية:HSKتقدم دروس 

معرفتهم باللغة األولى  في الفهم والتحدث والقراءة والكتابة. هذهالشبابيعمق األطفال و -

قيمة بحد ذاتها.
.إذا كنت تتقن لغتك األولى ، فستتعلم اللغة األلمانية واألجنبية بسهولة أكبر
 يمكن أن يكون لدروسHSK، بشكل عام تأثير إيجابي على نجاح التعلم في المدارس العامة 

ألنها تعزز الثقة بالنفس وتوسع المعرفة العامة.
.تعّدد اللغات موردًا قّيمًا للتطوير المهني الناجح في عالم معولم
على الحفاظ على االتصاالت في األسرة ومع Oمعرفة جيدة باللغة األولى تساعد األطفال

أو المنطقة اللغويةاألصل  بلداألقارب ويسهل العودة المحتملة إلى 

؟ اللغوي تطوره دعم اللغات، متعدد طفل آباء بصفتكم ، يمكنكمكيف
 بشكل أفضل. من الخطأتقوم بهاتحدث إلى طفلكO باللغة التي تتحدث بها بشكل تلقائي وطبيعي والتي 

في باأللمانية معه تحدثا  أجنبية، بلغات يتكلمان للذانا والديه، وضع أسهل في المدرسة إذا للطفلافتراض أن 

.البيت
الطفل أجاب لو حتى بلغتك الحديث تابع. األلمانية واللغة لغتك خلط تجنب ، طفلكO مع التحدث عند

.بها اإلجابة يريد التي اللغة يختار طفلك دع. األلمانية باللغة
القواعد الواضحة. إذا كان األب واألم يتحدثان لغات مختلفة ، فيمكنهما فعل الشيء نفسه مع طفلهما

نتناول الطعام ، وهكذا نتحدث عندما باألخرى اللغة ، أبي يتحدث بهذهأمي تتحدث ": مهمة أيًضا هنا
".مًعا

ربما يتحدث طفلكO اللغة األلمانية فقط في مرحلة معينة على الرغم من أنه يفهم: ال تنزعج من األزمات
وبالتأكيدO سيتحدث هذه- إذا التزمت بلغتك باستمرار ، سيستمر الطفل في التعلم من االستماع . لغتك

.اللغة مرة أخرى الحًقا
ادعم فرحة طفلك بلغتك من خالل عرض الكتب المصورة أو تحدث القوافي أو الغناء أو االستماع إلى

.الموسيقى أو سرد القصص أو القراءة بصوت عاٍل
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اللغة على منفتًحا كن. مبكرة سن من األلمانية اللغة مع التواصل من الكثير لديه طفلكO أن على احرص
. لطفلك قدوة أنت. وتعلمها بنفسك األلمانية

.ودعه يخبرك بانتظام بما يتعلمه هناك( إن أمكن من رياض األطفالO) HSKأرسل طفلك إلى دروس 
.HSKحافظ على اتصال منتظم مع معلمي الصف العادي ودروس 

.هناك يتعلمه بما بانتظام يخبرك ودعه( األطفالO رياض من أمكن إن) HSK دروس إلى طفلك أرسل
.HSK ودروس العادي الصف معلمي مع منتظم اتصال على حافظ
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