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العدد

Unser Zeichen:

الموضوع  :معلومات ألولياء األمور عن المدرسة الخريفية

24.09.2020

السيدات والسادة أولياء األمور و األوصياء القانونيين،
سيكون هناك خالل عطلة فصل الخريف أيضا ،عرض دروس إضافية للتالميذ البنات والبنين ،للمراحل الدراسية من الصف األول
الى الصف الثامن.
يتم تنظيم المدرسة الخريفية بمدينة ترير في ثانوية أوغوست – فيكتوريا)August-Viktoria-Gymnasium (AVG
وفي مدرسة سانت ماكسيمين المتوسطة  . St. Maximin Schuleالعرض موجه الى جميع التالميذ الذين يقيمون في مدينة ترير.
سيتم تقسيم األطفال حسب الصفوف الدراسية الى مجموعات تعليمية تصل الى  10أطفال لكل مجموعة .سوف يتلقون دروسا
خصوصية في المواد الدراسية اللغة األلمانية والرياضيات .حق األشتراك متاح لجميع التالميذ من كافة أنواع المدراس.
مواقع لمدارس
St. Maximin-Schule, Maximinstraße 18b, 54290 Trier
يمكن للتالميذ من مدرستي بيستوم شوله و بالندينه-ميرتن لاير شوله ،االشتراك في عرض الدروس الخصوصية بمدرسة ماكسمين .
Auguste-Viktoria-Gymnasium (AVG), Flandernstraße, 54290 Trier – Gebäude Klosterbau
يمكن للتالميذ من المدارس الحكومية والمدارس األخرى ذات الرعاية غير الحكومية ،اإلشتراك في عرض الدروس الخصوصية
بالمدرسة الخريفية في أوغوست -فيكتوريا جيمنازيوم .AVG
تقام الدروس الخصوصية في كال المدرستين يوميا بين الساعة  9صباحا و  12ظهرا.
يمكن لكم تسجيل أبنائكم في المدرسة الخريفية في الفترة بين  21أيلول/سبتمبر ولغاية  2تشرين أول/اكتوبر . 2020
يتم إجراء التسجيل عبر نموذج على األنترنت يوجد على الصفحة الرئيسية لمدينة ترير.(www.trier.de).
في الصفحة الرئيسية اتبع أيقونة “ ، „Herbstschuleثم سيتم توجيهك الى نموذج التسجيل .Anmeldeformular
هنا يجب عليك اإلختيار بين ،رغبتك بتسجيل طفلك في عرض الدروس الخصوصية لألسبوع األول ) ، (12.1016.10.2020أو
التسجيل لألسبوع الثاني من العطلة الخريفية ).(19.10-23.10.2020
يمكن المشاركة في أسبوع واحد فقط .بعد التسجيل الناجح ،سوف تتلقى رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني .ثم تكون المشاركة إلزامية.
إذا كنت التسكن في مدينة ترير ،عليك اإلتصال بإدارة الضواحي واإلستفسار عن المدرسة الخريفية في دائرة منطقة ترير-زاربورغ.
إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى ،يرجى اإلتصال بنا على رقم الهاتف 0651/718 3407
أو بالبريد اإللكتروني .ferienschule@trier.de
حافظوا على صحتكم
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