
پدران و مادران گرامی،
کالسهای آموزش زبان مادری HSU یعنی Herkunftssprachlicher Unterricht برای دانش آموزانی که با دو یا چند 

زبان بزرگ می شوند برگزار می شود. یاد گیری زبان مادری در شکل گیری شخصیت کودکان تاثیر مهمی دارد. هدف این 
کالسها ایجاد و گسترش توانایی  نوشتاری و گفتاری است.

کالسهای آموزش زبان مادری کی و کجا برگزار می شوند؟

 کالسهای آموزش زبان مادری جدا از کالسهای صبحگاهی مدرسه است و اغلب سه تا پنج ساعت در هفته و 
بعدازظهرها برگزار می شود. دانش آموزان کالسهای اول تا دهم می توانند در این کالسها شرکت کنند.

 برنامه ی کالسهای زبان فارسی:

دانش آموزان کالسهای اول تا چهارم: سه شنبه ها و پنجشنبه ها ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶
 

دانش آموزان کالسهای پنجم، ششم و هفتم: سه شنبه ها ساعت ۱۶ تا ۱۸:۱۵ و جمعه ها ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶
 

  دانش آموزان کالسهای هشتم، نهم و دهم: پنجشنبه ها ساعت ۱۶ تا ۱۸:۳۰ و جمعه ها ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰

 مکان:
Fahrendeller Straße 27   دبستان

 
 کارنامه و آزمون زبان

          آموزگاران زبان مادری برای دانش آموزان گواهی شرکت در کالس صادر می کنند. دانش آموزان در پایان مقطع
 Sekundarstufe I در آزمون زبان مادری شرکت می کنند.

 کسب نمره ی خوب در این آزمون می تواند عملکرد ضعیف دانش آموز در کالس زبان خارجی دیگر را جبران کرده و در
نتیجه به دریافت گواهی پایان تحصیل بیانجامد.

ثبت نام 

 لطفا برای ثبت نام، فرم «آموزش زبان مادری» را پر کنید. این فرم را می توانید از دفتر مدرسه ی فرزندتان ( یا از 
 وبسایت اداره ی آموزش و پرورش شهر بوخوم❊) دریافت کنید و قبل از شروع هر سال تحصیلی دوباره به مدرسه تحویل
 دهید. باقی مراحل ثبت نام از طریق مدرسه پیگیری خواهد شد. مدرسه به شما اطالع می دهد که آیا امکان شرکت فرزند

 شما در کالس وجود دارد یا خیر. پس از شروع سال تحصیلی هم ثبت نام از طریق آموزگار زبان مادری امکان پذیر
است.

 ❊ وبسایت اداره ی آموزش و پرورش شهر بوخوم
https://www.bochum.de/schulamt/hsu

برای اطالعات بیشتر با اداره ی آموزش و پرورش شهر بوخوم تماس بگیرید:

Rebecca Lieber
Tel.: 0234 / 910-1035
E-Mail: rlieber@bochum.de 

https://www.bochum.de/schulamt/hsu

