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Schleswig-Holstein 

Schulamt 

Landeshauptstadt Kiel 

 

 
 

 مرحبًا بكم في كيل!
 )اللغة األلمانية كلغة ثانية( DaZمعلومات عن مكتب التسجيل المركزي 

 

 اآلباء األعزاء، أولياء األمور األعزاء،

 

 أهال وسهالً بكم في كيل!

سنوات على األقل، فيجب عليه الذهاب إلى المدرسة وينبغي أن يتم العثور على مكان مدرسي مناسب. إذا كان طفلكم  6إذا كان طفلكم يبلغ من العمر  

به  . وهناك سيقررون أية مدرسة وأي فصل سيلتحقDaZال يتحدث األلمانية أو يتحدثها قليالً، فيجب عليك تسجيله في مكتب التسجيل المركزي 

 طفلكم. وااللتحاق بالمدرسة مجاني لطفلكم.

 

 نتمنى لكم ولطفلكم بداية موفقة في المدرسة!

 

 ؟DaZما الهدف من مكتب التسجيل المركزي 

  تقديم المشورة حول األسئلة المتعلقة بالتسجيل في فصولDaZ 

  تسجيل طالبDAZ  (9إلى  1للمدارس العامة )األعوام الدراسية من 

  ونصائح حول موضوعات مثل تغيير المدارس عند تغيير السكن، أو االنتقال منتقديم معلومات 

 إلى التعليم العادي، وما شابه ذلك. DaZفصل  

 

 كيف أسجل طفلي؟ 

 موعدًا )عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني(حدد  .1

 أحضر طفلك والمستندات التالية معك للتسجيل: .2

 بطاقة الهوية/جواز سفر الوالدين والطفل 

 ادة تسجيل من مكتب تسجيل السكانشه 

 )شهادة الميالد )إن وجدت 

 .DaZوفي مكتب التسجيل سيتم تحويلكم إلى مدرسة بها صف  .3

 وتقوم بتسجيل طفلك في المدرسة التي تم تخصيصها لك.  .4

 
 ؟DaZكيف أصل إلى مكتب التسجيل المركزي 

 العنوان:

 

Gutenbergstraße 61- 65, 24116 Kiel   

 جوتنبرغ / أول باب على يمين الممر()ساحة مدرسة 

 daz.kiel@schule.landsh.de-zentralanmeldung البريد اإللكتروني:

 1-28 91 260 /0431 الهاتف:

 0431/ 260 91 28-3 

 5-28 91 260 /0431 الفاكس:

 

 ؟DaZمتى يمكنك القدوم إلى مكتب التسجيل المركزي 

 ع 3:00 -ص  10:00 االثنين

 ظ 02:00 -ص  09:00 الثالثاء

 ظ 02:00 -ص  09:00 األربعاء

 ظ 02:00 -ص  09:00 الخميس

 ظ 12:00 -ص  08:00 الجمعة
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 إمكانية الوصول بالحافلة

 
 

 

 

 DaZأسرع مسار للحافالت إلى مكتب التسجيل المركزي 

 خطوط الحافالت محطات التوقف المسكن الجماعي

 

Schusterkrug 
 

Schusterkrug 
 

 Dreiecksplatzتبديل المواصلة: 
 

Christian-Kruse-Straße 

 

 Schulenseeاتجاه  13أو  12الحافلة رقم 
 

 Rungholtplatzاتجاه  81الحافلة رقم 
 

 النزول

 

Arkonastraße 
 

Knorrstraße 
 

 Dreiecksplatzتبديل المواصلة: 
 

Christian-Kruse-Straße 

 

 Schulenseeاتجاه  13أو  12الحافلة رقم 
 

 Rungholtplatzاتجاه  81الحافلة رقم 
 

 النزول

المسؤول: مكتب 
 المدارس

Eichhofstraße 
 

 81 22الحافلة 

Eichhofstraße 
 

 81 22الحافلة 
 

Christian-Kruse-Straße 
 

 81الحافلة 
 Hansastraße 

 

 91 81الحافلة 
 

 محطة اإلطفاء الرئيسية
 

 81الحافلة 
 

 DaZمركز التسجيل المركزي 

 


