
أعزائي األباء و األمھات

متى یمكنكم تسجیل طفلكم؟

www.mannheim.de/grundschulanmeldung

www.mannheim.de/bildung-staerken

  Feudenheim/Wallstadt/Vogelstang
Brüder-Grimm-Schule     H V B
Spessartstraße 24–28, 68259 Mannheim (Feudenheim)
Telefon (0621) 293-84 52
Vogelstangschule      G B 
Eisenacher Weg 95, 68309 Mannheim
Telefon (0621) 293-82 552
Wallstadtschule      G 
Römerstraße 33, 68259 Mannheim
Telefon (0621) 293-82 582

  Hochstätt/Casterfeld/Rheinau/Pfi ngstberg
Astrid-Lindgren-Schule     G B
Rohrlacher Straße 22–24, 68239 Mannheim (Hochstätt)
Telefon (0621) 47 38 45
Gerhart-Hauptmann-Schule     G 
Wilhelm-Peters-Straße 76, 68219 Mannheim (Rheinau)
Telefon (0621) 80 26 90
Pfi ngstbergschule      H V B 
Winterstraße 30, 68219 Mannheim
Telefon (0621) 87 35 54
Rheinauschule      H V
Mutterstadter Platz 5, 68219 Mannheim
Telefon (06 21) 293-65 81

  Innenstadt/Jungbusch
Johannes-Kepler-Schule     G B
K5, 1, 68159 Mannheim
Telefon (0621) 293-30 43
Jungbuschschule      G
Werftstraße 6, 68159 Mannheim
Telefon (0621) 293-30 32
Mozartschule       H V
R2,2, 68161 Mannheim
Telefon (0621) 293-30 51

  Lindenhof/Almenhof/Neckarau
Almenhofschule      H V
Wilhelm-Liebknecht-Straße 8–20, 68199 Mannheim
Telefon (0621) 81 71 52
Diesterwegschule      H V
Meerfeldstraße 88–94, 68163 Mannheim (Lindenhof)
Telefon (0621) 293-65 16
Schillerschule      H V
Luisenstraße 72–76, 68199 Mannheim (Neckarau)
Telefon (0621) 84 24 80
Wilhelm-Wundt-Schule     H V
Belfortstraße 45–47, 68199 Mannheim (Neckarau)
Telefon (0621) 85 13 92

  Luzenberg/Käfertal/Waldhof/Gartenstadt
Albrecht-Dürer-Schule     H V
Baumstraße 24, 68309 Mannheim (Käfertal)
Telefon (0621) 72 65 2
Alfred-Delp-Schule      H V
Waldpforte 41–43, 68305 Mannheim (Gartenstadt)
Telefon (0621) 75 83 47
Bertha-Hirsch-Schule     G B
Elisabeth-Altmann-Gottheiner-Str. 26, 68309 Mannheim (Käfertal)
Telefon (0621) 72 58 7
Franklinschule      G 
Thomas-Jefferson-Straße 2, 68309 Mannheim (Franklin)
Telefon (0621) 293-4011

Friedrich-Ebert-Schule     B G
Wiesbadener Straße 6, 68305 Mannheim (Waldhof)
Telefon (0621) 293-56 10
Käfertalschule       H V B
Wormser Straße 26, 68309 Mannheim
Telefon (0621) 73 36 17
Waldhofschule mit Außenstelle Luzenberg   H V
Oppauer Straße 3, 68305 Mannheim
Telefon (0621) 293-76 10

  Neckarstadt/Wohlgelegen
Erich Kästner-Schule      H V
Grenadierstraße 11, 68167 Mannheim
Telefon (0621) 293-76 14
Humboldtschule      H V
Gartenfeldstraße 20–22, 68169 Mannheim
Telefon (0621) 293-76 25
Käthe-Kollwitz-Schule     H V B
Zum Herrenried 1, 68169 Mannheim
Telefon (0621) 293-57 41
Neckarschule      H V
Alphornstraße 4, 68169 Mannheim
Telefon (0621) 293-92 66
Uhlandschule      G 
Geibelstraße 6, 68167 Mannheim
Telefon (0621) 293-57 20

  Neuostheim/Neuhermsheim/Schwetzingerstadt/Oststadt
Johann-Peter-Hebel-Schule     H V B
Ernst-Barlach-Allee 3, 68163 Mannheim (Neuhermsheim)
Telefon (0621) 293-67 40
Johann-Peter-Hebel-Schule – Außenstelle Neuostheim  H V
Lucas-Cranach-Straße 9, 68163 Mannheim (Neuostheim)
Telefon (0621) 293-65 40
Oststadtschule      H V
Werderplatz 1–2, 68161 Mannheim
Telefon (0621) 293-61 02
Pestalozzischule      H V
Otto-Beck-Straße 5–7, 68165 Mannheim (Oststadt)
Telefon (0621) 293-67 61

  Sandhofen/Schönau
Gustav-Wiederkehr-Schule     H V
Kriegerstraße 28, 68307 Mannheim (Sandhofen)
Telefon (0621) 77 11 50
Hans-Christian-Andersen-Schule    G B
Rudolf-Maus-Straße 20, 68307 Mannheim (Schönau)
Telefon (0621) 78 99 84 17
Schönauschule      H V
Kattowitzer Zeile 68, 68307 Mannheim
Telefon (0621) 78 27 61

  Seckenheim/Friedrichsfeld
Friedrichsfeldschule      H V
Neudorfstraße 26, 68229 Mannheim
Telefon (0621) 48 42 047
Seckenheimschule      H V B
Zähringer Straße 66, 68239 Mannheim
Telefon (0621) 48 02 89 90
Seckenheimschule Außenstelle Süd    H V
Innerer Heckweg 3
Telefon (0621) 47 10 41

2022/20232022/2023 للسنة الدراسیة

 التسجیل في
المدرسة االبتدائیة

السنة الدراسیة 2022/2023 تمثل بالنسبة لطفلكم
 بدایة مرحلة جدیدة في حیاتھ. لھذا نود تزویدكم بالمعلومات 
الضروریة حول األشیاء التي یجب اإلنتباه إلیھا عند تسجیل 

طفلكم لكي یحضى ببدایة سنة دراسیة موفقة.

الخمیس 25 فبرایر 2022
من الساعة 9:00 إلى الساعة 12:00

الجمعة 26 فبرایر 2022.
 من الساعة 9:00 إلى الساعة 12:00 و من الساعة 

14:00 إلى الساعة 16:00
بعض المدارس یمكنھم تقدیم مواعید إضافیة.



ما الذي ینبغي على آباء األطفال ذوي اإلعاقة أو الضعف، أو الذین 
یعانون من التمییز أو األمراض المزمنة مراعاتھ؟

إن التعلیم المدرسي للشباب ذوي اإلعاقة مھمة جمیع أنواع المدارس، 
ویجب اتباع إجراءات متدرجة للوفاء بالتعلیم اإللزامي في حالھ المطالبة 

بعرض تعلیمي تربوي خاص. ُیرجى التواصل مع المدرسة االبتدائیة 
المحلیة مسبًقا في خریف عام 2021 للحصول على مقابلة استشاریة.

1. بناًء على طلب اآلباء في دائرة إدارة المدارس الحكومیة، تتم دراسة 
ھذه المطالبة بالحصول على عرض تعلیمي تربوي خاص في سیاق 

تقریر تربوي خاص.

2. فور تأكید المطالبة، یمكن لآلباء اختیار تسجیل أطفالھم في أحد 
مراكز التعلیم واالستشارات التربویة الخاصة أو في مدرسة عامة 

كعرض تعلیمي شامل. تقدم دائرة إدارة المدارس الحكومیة في مانھایم 
المشورة لآلباء.

3. إذا اختار الوالدان العرض التعلیمي الشامل، فسوف ُتجري دائرة 
إدارة المدارس الحكومیة تخطیًطا للمسارات التعلیمیة مع مؤتمر 

المسارات التعلیمیة. یتلقى الوالدان بعدئٍذ إخطاًرا رسمًیا بموقع المدرسة 
ویمكنھما تسجیل طفلھما في المدرسة العامة الُمحددة.

یمكن الحصول على مزیٍد من المعلومات وعناوین االتصال على 
الصفحة الرئیسیة الخاصة بدائرة إدارة المدارس الحكومیة بمانھایم عبر 

Themen وعن طریق  und Schularten/Inklusion:الرابط
الھاتف رقم 4133-0621/292 أو 0621/292-4134.

ویمكن أیًضا الحصول على المعلومات واالستشارات من مكتب الصحة 
بمدینة مانھایم، عبر الھاتف رقم 0621/293-2275.

الرعایة المدرسیة:
 یتم تجمیع تسجیالت األباء بخصوص اإلستفادة من رعایة المدرسیة 

لألطفال بإدارة مدینة منھایم على شكل بیانات في برنامج التسجیل 
.(Meki) الرقمي

 للمزید من المعلومات المرجو زیارة الموقع التالي:
www.mannheim.de/de/bildungstaerken/

vormerkungen-fuer-die-betreuung-von-Kindern
أو اإلتصال بالرقم التالي 0621/293-3888

اإلجابة على أسئلة أخرى
لإلجابة على باقي تساؤالتكم و استفساراتكم المرجو ربط االتصال 

بالمدرسة المتواجدة بمقر سكنكم او االتصال بادارة التكوین في شخص 
السیدة Jung رقم الھاتف 0621/293-7903

simone.jung@mannheim.de

عناوین و أرقام ھواتف المدارس اإلبتدائیة 
یتضمن الكتیب باإلضافة إلى عناوین و أرقام ھواتف المدارس معلومات 

حول إذا ما كانت المدرسة ذات دوام یومي، تتوفر المدرسة على 
روضة، تتوفر على ممر لألشخاص ذوي إعاقة، تتیح إمكانیة بقاء 

األطفال لوقت أطول بعد نھایة الحصص.

عناوین و أرقام ھواتف المدارس تتواجد بالصفحة األخرى 

G : مدرسة ذات دوام یومي
H : مدرسة تتوفر على روضة

B : مدرسة تتوفر على ممر لألشخاص ذوي إعاقة
V : مدرسة تتیح إمكانیة بقاء األطفال لوقت أطول بعد نھایة الحصص

ما ھي المدرسة اإلبتدائیة التي یجب أن یلتحق بھا طفلكم؟
المدرسة التي سیلتحق بھا طفلكم تتعلق بمكان السكن المسجلین بھ. 

من خالل زیارة الرابط التالي:
www.mannheim.de/grundschulfinder

یمكن معرفة مكان تواجد مدرسة طفلكم، كما یمكنكم الحصول على 
معلومات حول ھذه األخیرة، من خالل اللجوء إلى المدرسة أو الروضة 
األقرب منكم. ستجدون في ھذا الكتیب جمیع المدارس و روض األطفال 

حسب مناطق تواجدھا بالمدینة.

المرجو منكم إصطحاب طفلكم عند التسجیل  و إحضار الوثائق التالیة:
ـ شھادة الوالدة (الدفتر العائلي كذلك إذا كان ممكن) .

ـ وثیقة تثبت اإلنتماء الدیني.
ـ وثیقة تأجیل اإللتحاق بالمدرسة في حالة كنتم قد طلبتم ھذه الوثیقة 

السنة الفارطة.

ھل باإلمكان تأجیل اإللتحاق بالمدرسة؟
مبدئیا یمكن تأجیل إلتحاق طفلكم بالمدرسة لسنة أخرى، ھنا یتوجب 
علیكم  تقدیم طلب خطي لدى إدارة المدرسة، ھذه االخیرة ھي من 

سیحسم بشأن التأجیل، مع األخذ بعین اإلعتبار التقریر الصحي و / أو 
البیداغوجي و /أو النفسي لإلدارة الصحیة. بالنسبة لألطفل المستفدین 

من تأجیل مدرسي یمكنھم الحضورلفصول تحضریة. 

متى یتوجب على طفلكم اإللتحاق بالمدرسة؟ 
إذا كان طفلكم قد ولد قبل تاریخ 2016/08/01، في ھذه الحالة یجب أن 
یلتحق بالمدرسة، أما إن كان قد ولد في الفترة ما بین 2016/08/01 إلى 
2017/06/30، بإمكانكم أن تتقدموا بطلب اإللتحاق بالمدرسة، و في ھذه 

الحالة إدارة المدرسة ھي من یقرر إذا كان بإمكان طفلكم ولوج المدرسة 
رغم صغر سنھ.


