المشورة
Krieterstraße 2a

Hamburg 21109
هاتف311 28 81 42 / 040 :
rebbz-wilhelmsburgberatung@bsb.hamburg.de
مراكز المشورة التعليمية اإلقليمية

مكان المدرسة
Krieterstraße 2

Hamburg 21109
هاتف30 85 88 42 / 040 :
فاكس22 853 88 42 / 040 :
rebbz-wilhelmsburg-bildungkrieterstraße@bsb.hamburg.de

مكان المدرسة
Zeidlerstraße 50

Hamburg 21107
هاتف51 53 888 42/ 040 :

نساعد األطفال ،ونقدم الدعم في مجاالت

rebbz-wilhelmsburg-bildungzeidlerstrasse@bsb.hamburg.de

اللغة ،والتعلم،
والنمو االجتماعي-العاطفي.
نقدم المشورة ألولياء األمور في مسائل التعليم
والتربية.
اإلدارة العامة :دامار فون لندي زودن
إدارة التعليم :هاينر أولريش
إدارة المشورة :د .أنا كاترين كارل

اقرأ المزيد على صفحتنا الرئيسية:
/eduzpusmtl:h.zbstl:h.ip-zbbe://:ptth

المشورة في
مراكز المشورة التعليمية
اإلقليمية في حي ويليام سبرج
 تقديم المشورة والدعم للتالميذ والتلميذات،
وأولياء األمور ،والمدرسين ،والمدرسات،
والمدارس.
 فريق من المدرسين ،والمدرسات ،والمربيين
والمربيات االجتماعيين ،وكذلك األطباء
والطبيبات النفسيين.
 جهة مستقلة عن المدارس ،وملتزمة بمبدأ
الكتمان
 مسئولين عن المدارس ،والزي المدرسي
بجزر األلب
 التعاون والتشابك مع المؤسسات األخرى في
الحي
 المرافقة في المدرسة

مكان المدرسة
Zeidlerstraße
في أثناء التواصل في فترة المدرسة االبتدئية تتوافر
إمكانية أن يقوم األطفال بزيار المدارس الالحقة بالمدرسة
في شارع  .Zeidlerstraßeنحن نتوجه إلى األهداف
المذكورة ،وندعم األشخاص فرد ًيا وبشكل موجه إلى
المستقبل.

مواضيعنا الرئيسية:

 إمكانيات الحصول على إتمام التعليم للصف
األول الدراسي

كذلك حصص دراسية وف ًقا
للمخططات التعليمية ،واإلطارية
للمدرسة العامة
يبقى األطفال لدينا حتى ال يعودوا يحتاجوا إلى الدعم
الخاص.
مدرسة بدوام كامل من الساعة  8حتى الساعة 16
للحضانة والفصول الدراسية من الفصل األول حتى الرابع
عند الحاجة
يمكن تقديم رعاية في التواصل.

Jeki
لكل
طفل
جهاز

المدارس الحافلة باألحداث
السباحة،
والراحة الفعّالة

 ال توجد مجموعات تجمع
 دعم فردي

 اإلعداد للوظيفة


المسرح
والمدرسة

Fly
محو األمية العائلية
متعة القراءة العائلية

 يوم تدريب للصفين الدراسيين الثامن والتاسع
(تدريب للتشغيل في مجاالت ورش الدراجات ،والحاسب اآللي،
ومشاريع الحدائق ،وورش الخشب ،وجرائد المدارس)

 يومين اسبوعيًا للتدريب الوظيفي في الفصل العاشر

األهداف
تنمية الخبرات اللغوية والتواصلية
تحسين الظروف التعليمية
تنمية الخبرات االجتماعية
تعزيز الشخصية بوجه عام

المبادئ

 حصص دراسية وفقًا لمخططات التعليم الخاصة
بالمدارس العامة أو استهدافات مختلفة
 التوجيه الوظيفي

يجب أن يكون التالميذ والتلميذات قادرين على
اتخاذ قرارتهم بأنفسهم.






 مدرسة بدوام كامل من الساعة  8حتى الساعة 16

 التربية بالجزيرة

مكان المدرسة
Krieterstraße

الزوايا
المشروع العلمي
لدعم
المعلومات الحسابية






حصص دراسية فردية للطالب غير المجانسين
لموائمة احتياجتهم الخاصة
حصص دراسية موجهة للمطالب اللغوية
والتعليمية
دعم المهارات الحركية
تعزيز الفنون
حصص دراسية في التنمية الجسدية ،والتربوية

