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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 

 

 

Dragi părinți, 

 

Prin prezenta, dorim să vă oferim câteva informații privind modul de înscriere la cursul de limba maternă 

(HSU): 

➢ Până la data de 31.03.2023, mai aveți posibilitatea de a vă înscrie copilul la cursul de limba maternă în 

anul școlar 2023/24. Înscrierile ulterioare nu vor mai putea fi luate în considerare.  

➢ Pentru înscrierea la curs, vă rugăm să completați integral formularul de înscriere și să îl predați școlii 

copilului dumneavoastră. (Formularul îl puteți primi de la școala copilului dumneavoastră sau îl puteți 

descărca de pe pagina de internet a orașului Duisburg.) 

➢ Atunci când copilul dumneavoastră va trece din clasa a 4-a în clasa a 5-a, de la școala primară la o școală 

secundară, este absolut necesară o nouă înscriere la cursul de limba maternă. În caz contrar, copilul 

dumneavoastră nu va fi considerat înscris la curs.  

➢ Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, prin înscriere, participarea la curs devine obligatorie pentru 

întregul an școlar. Retragerea de la curs în timpul anului școlar este posibilă numai în cazuri individuale și 

după o verificare amănunțită.  

➢ Participarea la cursul de limba maternă este gratuită.  

➢ Cursul cuprinde mimimum 3 ore pe săptămână și are loc, de regulă, după-amiaza.  

➢ Din motive organizatorice, cursul de limba maternă se poate desfășura și în altă unitate de învățământ 

decât școala la care merge copilul dumneavoastră.  

Mai multe detalii, precum și formularul de înscriere, fluturașul și o listă cu actualele locații ale cursurilor le 

puteți găsi, dacă accesați pagina de internet a orașului Duisburg, folosind link-ul: 

https://www.duisburg.de/vv/produkte/pro_du/dez_iii/40stdu/102010100000059037.php,  

scanați următorul cod QR 

 

 

sau dacă introduceți cuvintele cheie HSU Duisburg într-un motor de căutare.  

Pentru întrebări și informații suplimentare, vă stăm cu plăcere la dispoziție.  

 

Salutări cordiale,  

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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