
� األ�اء و األمهات
أعزا��

م�� �مكن�م �سج�ل طفل�م؟

www.mannheim.de/grundschulanmeldung

www.mannheim.de/bildung-staerken

2023/20242023/2024 للسنة الدراس�ة

�
 ال�سج�ل ��

المدرسة االبتدائ�ة

السنة الدراس�ة 2024�2023 تمثل �ال�س�ة لطفل�م
� ح�اته. لهذا نود تزو�د�م �المعلومات 

 �دا�ة مرحلة جد�دة ��
� �جب اإلن��اە إليها عند �سج�ل  ور�ة حول األش�اء ال�� ال��

طفل�م ل�� �ح�� ب�دا�ة سنة دراس�ة موفقة.

اير 2023 الخم�س 09 ف��
من الساعة 9:00 إ� الساعة 12:00

اير 2023. الجمعة 10 ف��
 من الساعة 9:00 إ� الساعة 12:00 و من الساعة 

14:00 إ� الساعة 16:00
�عض المدارس �مكنهم تقد�م مواع�د إضاف�ة.

  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/P� 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
P� 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

  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-Je� erson-Straße 2, 68309 Mannheim (Franklin)
Telefon (0621) 293-4011
Friedrich-Ebert-Schule     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
Spinellischule      G
Dürkheimer Str. 98, 68309 Mannheim
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



� ع� آ�اء األطفال ذوي اإلعاقة أو الضعف، أو الذين 
ما الذي ي����

� أو األمراض المزمنة مراعاته؟ �عانون من التمي��

إن التعل�م المدر�� للش�اب ذوي اإلعاقة مهمة جميع أنواع المدارس، 
� حاله المطال�ة 

و�جب ات�اع إجراءات متدرجة للوفاء �التعل�م اإللزا�� ��
�عرض تعل��� ت��وي خاص. ُير�� التواصل مع المدرسة االبتدائ�ة 

� خ��ف عام 2022 للحصول ع� مقا�لة اس�شار�ة.
ا �� المحل�ة مس�ق�

� دائرة إدارة المدارس الحكوم�ة، تتم دراسة 
1. بناًء ع� طلب اآل�اء ��

� س�اق تق��ر 
هذە المطال�ة �الحصول ع� عرض تعل��� ت��وي خاص ��

ت��وي خاص.

� أحد 
2. فور تأ��د المطال�ة، �مكن لآل�اء اخت�ار �سج�ل أطفالهم ��

� مدرسة عامة كعرض 
���ة الخاصة أو �� مرا�ز التعل�م واالس�شارات ال��

� مانها�م المشورة 
تعل��� شامل. تقدم دائرة إدارة المدارس الحكوم�ة ��

لآل�اء.

3. إذا اختار الوالدان العرض التعل��� الشامل، فسوف ُتجري دائرة 
ا للمسارات التعل�م�ة مع مؤتمر  إدارة المدارس الحكوم�ة تخط�ط�

ا �موقع  ا رسم�� المسارات التعل�م�ة. يتل�� الوالدان �عدئٍذ إخطار�
� المدرسة العامة الُمحددة.

المدرسة و�مكنهما �سج�ل طفلهما ��

�مكن الحصول ع� م��ٍد من المعلومات وعناو�ن االتصال ع� 
الصفحة الرئ�س�ة الخاصة �دائرة إدارة المدارس الحكوم�ة �مانها�م ع�� 

Themen وعن ط��ق الهاتف  und Schularten/Inklusion:الرا�ط
رقم 4133-0621/292 أو 0621/292-4134.

ا الحصول ع� المعلومات واالس�شارات من مكتب الصحة  و�مكن أ�ض�
�مدينة مانها�م، ع�� الهاتف رقم 0621/293-2275.

� �جب أن �لتحق بها طفل�م؟
ما �� المدرسة اإلبتدائ�ة ال��

� �ه.  � س�لتحق بها طفل�م تتعلق �م�ان السكن المسجل�� المدرسة ال��
: من خالل ز�ارة الرا�ط التا��

www.mannheim.de/grundschulfinder
�مكن معرفة م�ان تواجد مدرسة طفل�م، �ما �مكن�م الحصول ع� 

ة، من خالل اللجوء إ� المدرسة أو الروضة  معلومات حول هذە األخ��
� هذا ال�ت�ب جميع المدارس و روض 

األقرب من�م. ستجدون ��
األطفال حسب مناطق تواجدها �المدينة.

المرجو من�م إصطحاب طفل�م عند ال�سج�ل  و إحضار الوثائق 
التال�ة:

ـ شهادة الوالدة (الدف�� العائ�� كذلك إذا �ان ممكن) .
. � ـ وث�قة ت��ت اإلنتماء الدي��

� حالة كنتم قد طلبتم هذە الوث�قة 
ـ وث�قة تأج�ل اإللتحاق �المدرسة ��

السنة الفارطة.

هل �اإلم�ان تأج�ل اإللتحاق �المدرسة؟
م�دئ�ا �مكن تأج�ل إلتحاق طفل�م �المدرسة لسنة أخرى، هنا يتوجب 

ة �� من  عل��م  تقد�م طلب خ�� لدى إدارة المدرسة، هذە االخ��
� اإلعت�ار التق��ر الص�� و � أو  س�حسم �شأن التأج�ل، مع األخذ �ع��

� و �أو النف�� لإلدارة الصح�ة. �ال�س�ة لألطفل المستفدين  الب�داغو��
�ة.  من تأج�ل مدر�� �مكنهم الحضورلفصول تح��

م�� يتوجب ع� طفل�م اإللتحاق �المدرسة؟ 
� هذە الحالة �جب 

إذا �ان طفل�م قد ولد ق�ل تار�ــــخ 01�07�2017، ��
2017�07�01 � ة ما ب�� � الف��

أن �لتحق �المدرسة، أما إن �ان قد ولد ��
إ� 30�06�2018، ب�م�ان�م أن تتقدموا �طلب اإللتحاق �المدرسة، و 
� هذە الحالة إدارة المدرسة �� من �قرر إذا �ان ب�م�ان طفل�م ول�ج 

��
المدرسة رغم صغر سنه.

الرعا�ة المدرس�ة:
 يتم تجميع �سج�الت األ�اء �خصوص اإلستفادة من رعا�ة المدرس�ة 

� برنامج ال�سج�ل 
لألطفال ب�دارة مدينة منها�م ع� ش�ل ب�انات ��

.(Meki) ��الرق
:  للم��د من المعلومات المرجو ز�ارة الموقع التا��

www.mannheim.de/de/bildungstaerken�
vormerkungen-fuer-die-betreuung-von-Kindern

أو اإلتصال �الرقم التا�� 0621/293-3888

معلومة مهمة: �ال�س�ة للمنطقة التعل�م�ة ش�ينل�� Spinelli يتم 
ال�سج�ل يوم 07. و�وم 08�02�2023 ول�ل منهما موعد من الساعة 

ش  تا ه�� � مدرسة ب��
 ولغا�ة الساعة 12:00 ظهرا� ��

�
08:00 ص�احا

 �
اسه 26 �� اب�ث– ألتمان–جوتهاي�� ش�� � � إل��

األساس�ة، وعنوانها ��
68309 مانها�م (ك�فرتال). لالطالع ع� األسئلة المتكررة انظر

www.mannheim.de/grundschulanmeldung

اإلجا�ة ع� أسئلة أخرى
� �ساؤالت�م و استفسارات�م المرجو ر�ط االتصال 

لإلجا�ة ع� �ا��
� شخص 

�المدرسة المتواجدة �مقر سكن�م او االتصال �ادارة التك��ن ��
الس�دة Vogel رقم الهاتف 0621/293-7903

erika.vogel@mannheim.de

عناو�ن و أرقام هواتف المدارس اإلبتدائ�ة 
يتضمن ال�ت�ب �اإلضافة إ� عناو�ن و أرقام هواتف المدارس معلومات 
، تتوفر المدرسة ع� روضة،  حول إذا ما �انت المدرسة ذات دوام يو��

تتوفر ع� ممر لألشخاص ذوي إعاقة، ت�يح إم�ان�ة �قاء األطفال لوقت 
أطول �عد نها�ة الحصص.

عناو�ن و أرقام هواتف المدارس تتواجد �الصفحة األخرى 

G : مدرسة ذات دوام يو��
H : مدرسة تتوفر ع� روضة

B : مدرسة تتوفر ع� ممر لألشخاص ذوي إعاقة
V : مدرسة ت�يح إم�ان�ة �قاء األطفال لوقت أطول �عد نها�ة الحصص


