
لودفيغسبورغ، مركز الهواتف  ،  مدينة لودفيغسبورغ، شارع 

قسم االندماج/الدمج 

. مبنى: 
االتصال: السيدة فرانشيسكا هيرشكورن 

 -+   هاتف: 

بريد إلكتروني: 

لودفيغسبورغ ، مدينة لودفيغسبورغ، ص. ب. 

مجال االختصاص  
المشاركة االجتماعية،  

الجوانب االجتماعية والرياضة 

لودفيغسبورغ، 

 

الوالدين األعزاء، 

بعد المدرسة االبتدائية، يذهب األطفال إلى المدرسة التالية، ما يسمى بالمدرسة التكميلية. 

(، أو المدرسة هناك العديد من أنواع المدارس التكميلية، على سبيل المثال المدرسة األساسية ) 

و المدرسة مشتركة المسارات  ( أ(، أو المدرسة المتوسطة العملية ) المتوسطة )

(. هناك أيًضا بعض أنواع المدارس األخرى. (، أو المدرسة الثانوية العامة ))

ما هي المدرسة المناسبة لطفلك؟ 

الكثير من االحتماالت".   -ندعوكم إلى أمسية المعلومات "طفلي 

المعلومات:سيتم تقديم المعلومات التالية في أمسية 

النظام المدرسي األلماني   ▪
المدارس التكميلية   ▪

مساًء.  مساًء حتى الساعة  هناك عدة مواعيد محتملة. تقام أمسية المعلومات من الساعة 

يترجم المترجمون الفوريون إلى لغات مختلفة في األمسيات.

يمكنك العثور على جميع المواعيد في الصفحة التالية. 

إلى قدومك!نتطلع 

إلى الوالدين 

 
الكثير من االحتماالت -طفلي 

ماذا بعد المدرسة االبتدائية؟ 

مع أطيب التحيات 

توقيع فرانشيسكا هيرشكورن 



الكثير من االحتماالت  -طفلي 
ماذا بعد المدرسة االبتدائية؟ 

محتوى أمسية المعلومات:

النظام المدرسي األلماني  •

المدارس التكميلية  •

 اللغة 

؟   أين؟                                                     متى

 8  -مساًء  6
 مساءً 

 العنوان المدرسة 

 األلبانية 
shqipja 

2022/11/09 Lembergschule 
  Erdmannhäuser Str .1 ،71642شارع 

 لودفيغسبورغ  

 العربية 
 اللغة العربية 

2022/09/28 
2022/10/17 
2022/11/07 
2022/11/09 
2022/11/16 
2022/11/21 
2022/12/05 

Sophie-Scholl-Schule 
Hirschbergschule 

المدرسة االبتدائية  
Grundschule Oßweil 

Lembergschule 
Eichendorffschule 

Friedrich-von-Keller-Schule 
Schlößlesfeldschule 

 لودفيغسبورغ  Schulgasse 6-8 ،71638شارع  
 لودفيغسبورغ  Tammer Str .34 ،71634شارع  
 لودفيغسبورغ  Westfalenstr .54 ،71634شارع 
  Erdmannhäuser Str .1 ،71642شارع 

 لودفيغسبورغ 
 لودفيغسبورغ  Neißestr .22 ،71638شارع 
 لودفيغسبورغ  Schwarzwaldstr .2 ،71642شارع  
 لودفيغسبورغ  Corneliusstr .36 ،71640شارع  

 اليونانية
ελληνική γλώσσα 

2022/10/17 Hirschbergschule   شارعTammer Str .34 ،71634  لودفيغسبورغ 

 الهندية 

हिन्दी  
2022/12/05 Schlößlesfeldschule   شارعCorneliusstr .36 ،71640  لودفيغسبورغ 

 اإليطالية 
italiano 

2022/09/28 
2022/11/09 
2022/11/21 

Sophie-Scholl-Schule 
Lembergschule 

Friedrich-von-Keller-Schule 

 لودفيغسبورغ  Schulgasse 6-8 ،71638شارع  
  Erdmannhäuser Str .1 ،71642شارع 

 لودفيغسبورغ 
 لودفيغسبورغ  Schwarzwaldstr .2 ،71642شارع  

تغالية   البر
português 

2022/12/05 Schlößlesfeldschule   شارعCorneliusstr .36 ،71640  لودفيغسبورغ 

 الرومانية 
româneşte 

2022/11/21 
2022/12/05 

Friedrich-von-Keller-Schule 
Schlößlesfeldschule 

 لودفيغسبورغ  Schwarzwaldstr .2 ،71642شارع  
 لودفيغسبورغ  Corneliusstr .36 ،71640شارع  

 الروسية
русский 

2022/09/28 
2022/10/17 
2022/11/07 
2022/11/16 
2022/12/05 

Sophie-Scholl-Schule 
Hirschbergschule 

المدرسة االبتدائية  
Grundschule Oßweil 

Eichendorffschule 
Schlößlesfeldschule 

 لودفيغسبورغ  Schulgasse 6-8 ،71638شارع  
 لودفيغسبورغ  Tammer Str .34 ،71634شارع  
 لودفيغسبورغ  Westfalenstr .54 ،71634شارع 
 لودفيغسبورغ  Neißestr .22 ،71638شارع 
 لودفيغسبورغ  Corneliusstr .36 ،71640شارع  

 الرصبية الكرواتية
hrvatski 

2022/11/07 
المدرسة االبتدائية  

Grundschule Oßweil 
 لودفيغسبورغ  Westfalenstr .54 ،71634شارع 

 اإلسبانية
español 

2022/10/17 Hirschbergschule   شارعTammer Str .34 ،71634  لودفيغسبورغ 

كية   البى
türkçe 

2022/09/28 
2022/10/17 
2022/11/07 
2022/11/16 
2022/12/05 

Sophie-Scholl-Schule 
Hirschbergschule 

المدرسة االبتدائية  
Grundschule Oßweil 

Eichendorffschule 
Schlößlesfeldschule 

 لودفيغسبورغ  Schulgasse 6-8 ،71638شارع  
 لودفيغسبورغ  Tammer Str .34 ،71634شارع  
 لودفيغسبورغ  Westfalenstr .54 ،71634شارع 
 لودفيغسبورغ  Neißestr .22 ،71638شارع 
 لودفيغسبورغ  Corneliusstr .36 ،71640شارع  

 األوكرانية
українська 

2022/09/28 
2022/11/07 
2022/11/16 
2022/12/05 

Sophie-Scholl-Schule 
المدرسة االبتدائية  

Grundschule Oßweil 
Eichendorffschule 

Schlößlesfeldschule 

 لودفيغسبورغ  Schulgasse 6-8 ،71638شارع  
 لودفيغسبورغ  Westfalenstr .54 ،71634شارع 
 لودفيغسبورغ  Neißestr .22 ،71638شارع 
 لودفيغسبورغ  Corneliusstr .36 ،71640شارع  

 معلومات عن الحدث: 

بريد إلكتروني:  فرانشيسكا هيرشكورن، هاتف:  
والية بادن فورتمبيرغ.بدعم من وزارة الشؤون االجتماعية والصحة واالندماج من أموال الوالية التي وافق عليها برلمان 

( بالتعاون مع مؤسسة اآلباء غير الربحية في بادن فورتمبيرغ )

و 

http://www.elternstiftung.de/
http://www.wegweiser-bw.de/

