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Schulamt für die Stadt Duisburg, 47049 Duisburg 

 

An die  

• am herkunftssprachlichen 

Unterricht (HSU) interessierten Eltern 

• Eltern deren Kinder den herkunftssprachlichen 

Unterricht (HSU) besuchen 

 

 

 

اللغة  فيما يلي نود أن نقدّم لكم بعض المعلومات حول إجراءات التسجيل في دروس اللغة األم )  

 (:  HSUاألصلية  

لتسجيل طفلكم في دروس اللغة األم للعام الدّراسي   31.03.2023ال يزال لديكم الفرصة حتى   ➢

 ، التسجيالت المتأخرة ال يمكن قبولها. 2024/23

تسجيل بالكامل، وتسليمها إلى مدرسة طفلكم. ويمكنكم الحصول على  للتسجيل يرجى ملء استمارة ال ➢

 االستمارة من مدرسة طفلكم أو تحميلها من موقع مدينة ديسبورغ على االنترنت. 

إذا انتقل طفلكم من الّصّف الّرابع في المدرسة االبتدائية إلى الصف الخامس في إحدى المدارس الثانوية،   ➢

 ، و إال يُْعتَبَرطفلكم غير مسجل. ن جديد يتوجب عليكم تسجيل الّطفل م

يُرجى مالحظة أن التّسجيل ملزم لمدة عاٍم دراسي. ال يمكن أن يتم اإللغاء خالل العام الدّراسي إال في   ➢

 حالة خاصة و بعد فحص دقيق.

 المشاركة في دروس اللغة األم مجانية.  ➢

 ما تكون في فترة ما بعد الظهر. الدّروس تشتمل على األقل ثالث ساعات ) حصص( كل أسبوع، و عادة ➢

ألسباٍب تنظيمية، يمكن إذا اقتضى األمر أن تكون دروس اللغة األم في مدرسة أخرى، غير المدرسة  ➢

 التي يذهب إليها الّطفل عادةً. 

يمكنكم أيضاً أن تجدوا المزيد من المعلومات، مثل: استمارة التّسجيل، النّشرة اإلعالنية و قائمة المراكز  ➢

ة ) التي يتم فيها تدريس اللغة األم ( و تحميلها من موقع مدينة ديسبورغ على االنترنت عن طريق  الحالي

 الّرابط التّالي: 

stdu/102010100000https://www.duisburg.de/vv/produkte/pro_du/dez_iii/40

059037.php 

 

 ، كود المسح الضوئي                                

                                              

  

 

 في محرك البحث على االنترنت    HSU Duisburgتكتبون الكلمات  أو عندما  

 نحن جاهزون للرد على استفساراتكم 

 تحيات المع أطيب 

Herzliche Grüße 

gez. Gundula Hausmann-Peters, Schulrätin 

Auskunft erteilen: 

G. Hausmann-Peters, Schulrätin 
 

Zimmer:  3058 
 

Telefon:   0203-283-8521 
 

E-Mail: g.hausmann-peters.schulaufsicht@stadt-duisburg.de 

 

Ch. Flintrop-Kölsch, Fachberatung HSU 
 

Zimmer: 3060 
 

 

Telefon:  0203-283-3766 
 

E-Mail: c.flintrop-koelsch@stadt-duisburg.de 
 

Telefax: 0203-283-3766 

Datum: 31.08.2022 

Schulamt 

für die 

Stadt Duisburg 
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