
من  20معلومات ألولياء أمور الطالب الذين يحق لهم الحصول على دعم لغوي وفقًا للمادة 
 والتي سيتم تعليمها في مدرسة أخرى غير المدرسة الرئيسية قانون المدرسة،

 

اإللزامي في يخضع لما يسمى بالحضور يحق للطالب األجنبي الذي يلتحق حديثًا بالتعليم االبتدائي في جمهورية التشيك أو 
شهًرا الحصول على إعداد مجاني لالندماج في التعليم األساسي بما في ذلك تعلم  24في جمهورية التشيك لمدة أقصاها  المدرسة

 األجانب )يشار إليه فيما بعد "بالتدريب اللغوي"(. طالباللغة التشيكية بما يتناسب مع االحتياجات من ال

 
 يمية مدرسة واحدة على األقل توفر التدريب اللغوي بطريقة شخصية أو عن بُعد.في كل منطقة، تعيّن السلطة اإلقل

 
 يمكن العثور على قائمة المدارس المعينة من قبل اإلقليم على: .......................................... ..

 )تحتوي القائمة أيًضا على معلومات حول المدارس التي تقدم التدريب اللغوي عن بُعد(.
 

 ليتم تضمين الطفل في مجموعة التدريب اللغوي، يجب على الممثل القانوني ملء طلب إلدراج الطالب في هذه المجموعة.
 

 نموذج الطلب:
 ……………………………………………………………………………….سوف تتلقاه في المدرسة:•     
 …………………………………………………………………………………………أو تجده في: •     
 

 ن بيان عما إذا كان الطالب سيشارك في التدريب اللغوي شخصيًا أو عن بُعد.جزء من الطلب عبارة ع
 

 إذا حضر الطالب التدريب اللغوي شخصيًا في مدرسة معينة، يكون الممثل القانوني مسؤوالً عن نقله إلى تلك المدرسة.

 
مدى الدعم )عدد ساعات اللغة التشيكية ساعة. بالنسبة لكل طالب، سيتم تحديد  200إلى  100يتراوح نطاق التدريب اللغوي من 

التي يكملها( من قبل مدير المدرسة التي سيشارك فيها الطالب في التدريب اللغوي )المدارس المعينة( وفقًا للتحقق األولي من 
 .)عن طريق اختبار(معرفته 

 
 يوًما من تقديم الطلب. 30سيضع مدير المدرسة المعينة الطالب في مجموعة التدريب اللغوي في موعد ال يتجاوز 

 
 يتم التدريب اللغوي في وقت التدريس. يتم تحرير الطالب تلقائيًا من التدريس الذي يتداخل مع التدريب اللغوي.

 
( ستوفر بالحضور اإللزامي في المدرسةإذا أكمل الطالب التدريب اللغوي عن بعد، فإن المدرسة الرئيسية )التي يفي فيها الطالب 

 الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات في المدرسة للمشاركة في التدريب اللغوي عن بعد وستوفر له اإلشراف.له إمكانية 

 
والمدرسة المعينة تتعاون مع بعضها البعض وتزود  ،بالحضور اإللزامي في المدرسةالمدرسة الرئيسية، التي يفي فيها الطالب 

 تائج التدريب اللغوي للطالب.بعضها البعض بمعلومات عن الطالب بما فيها مدار ون
________________________________________________________________________ 

 
لكي تتمكن من وضع طفلك في مجموعة للتدريب اللغوي، يجب على الطفل اجتياز التحقق األولي من معرفته لللغة التشيكية، 

 والذي سيتم في المدرسة على العنوان التالي:
……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………….، في الساعة ……………….بالتاريخ: 

 

 )اسم الطالب(.……………………………………………… .............. يرجى الذهاب إلى المدرسة أعاله مع 

 
ساعات تدريس اللغة التشيكية وسيتم تكليف على أساس التحقق األولي من معرفته لللغة التشيكية، سيتم تحديد االستحقاق لعدد 

 المجموعة بالتدريب اللغوي.

 
سيتم االتفاق على جدول التدريب اللغوي وكيفية تنفيذه بين الممثل القانوني والمدرسة الرئيسية والمدرسة المعينة التي سيتم فيها 

 التدريب اللغوي.
 



 في حالة وجود أي غموض، يرجى االتصال بـ:
…………………………………...………………………………………………………… .……… 

 البريد اإللكتروني، الهاتف، ساعات االستشارة( -)اسم الشخص المخول، جهة االتصال  


