صوص ®LiSe-DaZ
إستِمارة خاصة باألهل بِ ُخ ُ
أولِياء األ ُمور األ ِع َّزاء,
َّصة لتَ ْش ِجيع تَ َعلُّم اللُغَات  ،من ال ُم ِهم معرفة ُمستَوى ألنُّمو اللُغَوي ِعند ِط ْفلِكم ِ .ألجل
أجل إجراءات ُمخَ ص َ
ِمن ِ
َطر َح َعلَي ُكم بَعْض األسئلة المتعلقة بالُلغة الَّتِي يَتَكلَّ ُمها ِطفلكم و ال ُمحيط اللُغوي .
َذلك ن ََو ُّد أن ن َ
نَرجُو ِمنكم إمالء هذه اإلستِمارة و تسليمها إلى الَ
روضة أو ال َمدرسة و شكراً لكم.
َ
ي و َستُ ْست َْخ َد ُم فَقَط لِهذا الهَد ف و لن تُعطى ِألحد آخر.
بِطَبيع ِة الحال َستُ َعامل ُكل البَيانات بشكل ِسر َّ
الط ْف ِل____________________________________________________________:
إ ْس ُم ِ
الطف ِل
عن ِ
َم ْعلومات عا َّمة ِ
الج ْنسُ
ِ .1
Geschlecht

 .2الوضع بالنسبة لألخوة

بِنت

َولَد

Mädchen

ِط ْفل وحيد

Junge

تَوْ أم

فرد ِمن ِع َّدةُ أخوة

Geschwisterstatus
Einzelkind

الوالدة
 .3تاري ُخ ِ

Zwilling

Geschwisterkind

_________________________)(TT/MM/JJ

Geburtsdatum

الوالدة
َ .4مكا ُن ِ

_________________________________

Geburtsort

َ .5م َك ُ
ان ال َّس َك ِن

_________________________________

Wohnort

ض ِة
الر ْو َ
عن َ
م ْعلو َمات ِ
ْ
َ
َ
َ
ض ِة
ضان ِة و ال َروْ َ
الح َ
ضان ِة :دَا ُر َ
الن ِمنَ ال َح َ
بِ َذلِكَ يُقصد الشك ِ
الروضة؟
 .6في أيُّ تاريخ الت ََح َ
ق ِطفلكم بِ َ

____________________________)التَاريخ(

Zu welchem Zeitpunkt kam Ihr Kind in die
?Kindertagesstätte

ُ
.7
ْبوع يذهب طفلكم إلى
َك ْم َمرَّة في األس ِ
ض ِة؟
الروْ َ
َ

_______________________________أيّام

?Wie oft besucht Ihr Kind die Kita pro Woche

تعدد اللغات عند الطفل
 .8أيُّ لُغَة )لُغَات( يَتَ َكلّ ُمها ِطفلكم؟

_________________________________

?Welche Sprache(n) spricht Ihr Kind

1

(____________________________)التَاريخ
 متى بدأ ِطفلكم بالتعرف أول مرة على اللغة.9
وض ِة أو
َ الر
َ ب ُد ُخولِ ِه إلى
ِ َ َمثَالً بِ َسب، األلمانية
ضانَ ِة ؟
َ الح
َ دَا ُر
Seit wann hat Ihr Kind Kontakt mit der deutschen
Sprache?

_________________________________

 أي لغة كان يتَكلَّمها ِطفلكم حتَّى ُد ُخولِ ِه إلى.10
ض ِة في ُمعظَم الوقت؟
َ ْالرو
َ
Welche Sprache hat Ihr Kind bis zum Eintritt in
die Kita hauptsächlich gesprochen?

ألمحيط اللغوي للطفل
 أي لغة تتكلمون مع طفلكم غالباً؟.11
Welche Sprache sprechen Sie hauptsächlich mit
Ihrem Kind?

_________________________________
_________________________________
_________________________________

Mutter

أأل ُّم

Vater

ُأألب

َش ْخص آخَ ر يَعتَنِي بِطفلكم

Weitere Person, die Ihr Kind betreut

!ًش ْكراً َجزيل
ُ
:الشخصيَّة
مالحظات حول ِحمايَة البَيانات
ِ
 َسيتم التعامل معها وفقا ً لقوانين ِحماية البيانات السارية, َجميع البيانات اَلّتي تم تسجيلِها في هذا اإلستِبيان
. لَن يتم حفظ البيانات إلِكترونيا ً او أعطائها لطَرف أخر.ال َمفعول
Hinweis zum Datenschutz:
Alle in diesem Fragebogen mitgeteilten Daten werden gemäß der geltenden Datenschutzgesetze behandelt. Die
Daten werden nicht elektronisch gespeichert oder an Dritte weitergegeben.
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