
 

 التغييرات قصيرة المدى بسبب وباء كورونا ممكنة في أي وقت.
 

 المزيد من المعلومات:
 مركز اإلندماج البلدي في دائرة جوترسلوه

 إريكا دالكوتير
 guetersloh.de-e.dahlkoetter@kreisاإليميل:  ،05241/ 85-1545هاتف: 

 

 

 الُمعسكرات اللغوية في منطقة جوترسلوه
 

 

 

 التنفيذ:

 موقع ُمعسكرات اللغة المؤسسات التعليمية موقع المدرسة المجموعة المستهدفة
عدد 

 المجموعات

 Iطلبة القطاع 
كالرهولز ، -جوترسلوه ، هيرزبروك

 هارِسفينكل
 VHS 4جوترسلوه، مبنى الـ في جوترسلوه VHSمدارس اللغة 

 المهنيةطلبة المعاهد 
كالرهولز ، -جوترسلوه ، هيرزبروك

 هارِسفينكل
 VHS 1جوترسلوه، مبنى الـ في جوترسلوه VHSمدارس اللغة 

 Iطلبة القطاع 
فيدنزبروك، ريتبيرغ، لنغن -ريدا

 بيرغ، 
في ريكين  VHSمدارس اللغة 

 إمس-بيرغ
 vhsفيدينبروك،حرم معهد الـ-ريدا

 فولكس هوخ شوله
2 

 المهنيةطلبة المعاهد 
فيدنزبروك، ريتبيرغ، لنغن -ريدا

 بيرغ، 
في ريكين  VHSمدارس اللغة 

 إمس-بيرغ
 vhsفيدينبروك،حرم معهد الـ-ريدا

 فولكس هوخ شوله
1 

 شتوكينبروك -فيرل، شلوس هولته Iطلبة القطاع 
في فيرل،  VHSمدارس اللغة 

-هارزن فينكل، قصر هولته
 شتوكينبروك

 1 وكرشتوكينب-فيرل أو شلوس هولته

/ المعاهد  Iطلبة القطاع 
 المهنية

هاله )فيستفالن(، فيرتير، بورغ 
 هولتسهاوزن، فيرزمولد، شتاينهاغن 

المحدودة غير  INTALشركة 
 الربحية للتعليم والمهن

 2 هاله )فيستفالن(، شتاينهاغن

 

 
 2202مايو/أيار  02يوم الجمعة يرجى التسجيل حتى 

 إستمارة التسجيل متاحة في المدرسةأو  gt.de-www.kiالتسجيل على 
 
 
 

 مع أطيب التحيات

 البلدي في منطقة جوترسلوهمركز اإلندماج 

 أعزائي طلبة المدارس الثانوية والمعاهد المهنية في منطقة جوترسلوه،

اللغة األلمانية أو تُحسنوها من خالل المسرح، الموسيقى، . هذا عرض مجاني. ستتعلمون 2022 08.05و.2022 07. 25 ستقام ُمعسكرات اللغة لعام

 الفن أو التوجيه المهني.

 

 الجدول الزمني:

 على الطلبة الُمهاجرين بتوزيع إستمارات التسجيلتقوم المدارس  2022.04.25من 

باشرة مُ  عبر اإلنترتتإلى المدارس، التي تحيلها إلى مركز اإلندماج التابع للبلدية أو التسجيل  تسليم إستمارات التسجيل 2022.05.20 - 04.26

 لدى مركز التكامل البلدي على الرابط التالي:

 في معسكر اللغة على الطلبة الُمسجلين بتوزيع موافقات التسجيلتقوم المدارس  2022.06.08 - 06.17

 ظهًرا. 2صباًحا حتى  9رات اللغوية يوميًا من الساعة المعسك تُقام 2022.08.05 - 07.25

 على المجموعاتتذاكر المواصالت توزيع  2022.07.25

 المعسكرات اللغوية بعرض عام للنتائج أمام جميع الضيوف المهتمين في كل من أماكن النشاطإختتام فعاليات  2022.08.05

 نتائج جميع المعسكرات اللغوية توثيقو / أو  إصدار 2022.10. / 09
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إيميلإلى:e.dahlkoetter@kreis-guetersloh.de
https://www.kreis-guetersloh.de/themen/bildung/kommunales-integrationszentrum/aktuelles-aus-dem-kommunalen-integrationszentrum/sprachcamps-2021/

