
   

  ( على موقعنا اإللكترونيEU-DSGVOتجدون المعلومات الواردة في الالئحة العامة لحماية البيانات في اإلتحاد األوروبي )

kreis/verwaltung/dsgvo-guetersloh.de/unser-https://www.kreis 

 e.dahlkoetter@kreis-guetersloh.deاإليميل:   ،05241/ 85-1545للتواصل: مركز اإلندماج البلدي، إريكا دالكوتير، هاتف: 

 التسجيل

 والمعاهد المهنية Iمعسكرات اللغات في عطلة الخريف لطلبة المدارس من الُمهاجرين في القطاع 

 ساعات يومياً، 5، من اإلثنين إلى الجمعة، 2021.08.13 - 08.02الفترة الزمنية: 

ً  9الوقت:   )التفاصيل الدقيقة في تأكيد التسجيل( ظهراً  2وحتى  صباحا

 )التفاصيل الدقيقة في تأكيد التسجيل( المكان: األقرب لك

 
 معلومات عنك )من فضلك بشكل مقروء بأحرف كبيرة( .1

  
 تاريخ الميالد )يوم.شهر.سنة( اللقب/الُكنية واإلسم األول

 
 العنوان/إسم الشارع ورقم المنزل

 

 البريدي، المدينةالرمز 

 

 رقم الهاتف

   
 هل سبق لك الُمشاركة في معسكر اللغة؟ ما هي اللغات التي يمكنك التحدث بها؟

 
 معلومات عنك )من فضلك بشكل مقروء بأحرف كبيرة( .2

 
 إسم مدرستك؟

  
 منذ متى تعيش/تعيشين في ألمانيا )شهر، سنة(؟ في أي صف مدرسي أنت؟

 التكاليف .3

 معسكر اللغة مجاني.اإلشتراك في 
 إذا كنت تستقل حافلة )باص( إلى موقع الدورة، فإن تذاكر الحافلة مجانية. المزيد من المعلومات تجدها في تأكيد التسجيل.

 
 بيان موافقة على اإلشتراك .4

إمكانية ُمشاركة إبني/إبنتي في دورة اللغة، إال بعد الحصول على تأكيد خطي من مركز أوافق على إشتراك إبني/إبنتي في دورة اللغة المجانية أثناء اإلجازة. تم إبالغي بعدم 
 اإلندماج البلدي في منطقة جوترسلوه.

ات إدارة الدورة. تعليم/إبنتي اإللتزام بأوافق على إرسال بياناتي إلى المؤسسات التعليمية القائمة على هذا النشاط. أوافق على ُمشاركة إبني/إبنتي في الرحالت. سأطلب من إبني
 سأُلبس إبني/إبنتي ما يتناسب مع األحوال الجوية. سأُعطي إبني/إبنتي كمامة واقية للفم واألنف. 

 أؤكد خلو إبني/إبنتي من أي أمراض أو ضعف صحي تمنعه/تمنعها من الُمشاركة. 

 يجب على إبني/إبنتي تناول األدوية التالية خالل اليوم:   
 

 ال                   نعم      الصور:أوافق على نشر 
 

 ال                   نعم      أوافق على إستقصاء إبني/إبنتي عن محتوى دورة اللغة:
 

 إضافي بالنسبة للُمشاركين القُّصر:
 عاًما( 18)مالحظة: امأل فقط إذا كان ُعمر الطالب/الطالبة أقل من 

 
 اللقب/الُكنية، اإلسم األول لألم ، لألب أو ولي األمر

 
 يمكن عبره التواصل مع األم أو األب أو ولي األمررقم هاتف للحاالت الطارئة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ولي األمر التوقيع، بالنسبة للُمشتركين القُّصر، األم أو األب أو المكان، التاريخ

[A
R

A
B

IS
C

H
] 

https://www.kreis-guetersloh.de/unser-kreis/verwaltung/dsgvo

