تعيين وضعيت زباني  Delfin 4دو سال قبل از ثبت نام در مدرسه

والدين گرامي،
زبان در فرايند رشد هر كودك نقش اساسي ايفا مي كند .زبان كليد و مبناي موفقيت در مدرسه و در زندگي شغلي در
آينده است .به همين دليل تقويت پيشرفت زباني و مهارت هاي زباني از همان اوايل حائز اهميت مي باشد .با تعيين
وضعيت زباني دو سال قبل از ثبت نام در مدرسه قرار است اين امر تضمين گردد كه همه كودكان در صورت
ضرورت به تقويت زبان زودهنگام دسترسي دارند .به اين ترتيب پيش نيازهاي اساسي براي يادگيري موفق در مدرسه
فراهم مي شود.
تعيين پيشرفت زباني و تقويت و پشتيباني ناشي از آن از كودكاني كه به مهد كودك شبانه روزي مي روند ،بر عهده
مهد كودك مي باشد.
كودكاني كه به مهد كودك شبانه روزي نمي روند و كودكاني كه والدين آن ها با مستند سازي آموزشي در مهد كودك
شبانه روزي موافقت نكرده اند ،با روش  Delfin 4با مسئوليت اداره آموزش دولتي مورد سنجش قرار مي گيرند .اين
بدان معناست كه معلمان دبستان يا متخصصان تربيت اجتماعي دبستان ها با اين كودكان آزمون انفرادي « Besuch
( »im Pfiffikushausمالقات در خانه تيزهوشان) را اجرا مي نمايند.
به اين منظور والدين كودكان مربوطه دعوتنامه اي در اين ارتباط دريافت كرده و مي توانند فرزند خود را در آزمون
همراهي كنند .در آن صورت كودكاني كه بر اساس نتايج تعيين وضعيت زباني نياز به تقويت زبان آموزشي مكمل
داشته باشند ،اين تقويت زبان را در مهد ك ودك هاي شبانه روزي يا مراكز خانواده دريافت مي كنند.
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چرا دو سال قبل از ثبت نام در مدرسه تعيين وضعيت زباني وجود دارد؟
به منظور آن كه كودكان بتوانند در مدرسه يادگيري موفقيت آميزي داشته باشند بايد به زبان آلماني در حد كافي تسلط
داشته باشند .از طريق به اصطالح تعيين وضعيت زباني مجددا بررسي مي شود كه آيا پيشرفت زباني كودك متناسب با
سن وي است يا خير .تعيين وضعيت زباني دو سال قبل از ثبت نام در مدرسه انجام مي شود تا كودكاني كه نياز به
تقويت زبان دارند ،بتوانند به بهترين نحو ممكن براي مدرسه آماده شوند.
البته از طريق تعيين وضعيت زباني اين امر مجددا بررسي نمي گردد كه آيا كودكان احتماال نياز به حمايت گفتار
درماني مبتني بر پزشكي دارند يا خير.
چه كسي در تعيين وضعيت زباني شركت مي كند؟
همه کودکان متولد يکم اکتبر  ۲۰۱۴الی  ۳۰سپتامبر  ،۲۰۱۵در سال  ۲۰۱۹در تعيين وضعيت زبانی شرکت میکنند.
از جمله كودكاني كه تحت معالجه گفتار درماني يا لوگوپدي قرار دارند.
چه كسي در تعيين وضعيت زباني شركت نمي كند؟
كودكان در تعيين وضعيت زباني شركت نمي كنند ،مشروط بر آن كه


آن ها به مهد كودك شبانه روزي بروند و والدين آن ها با مستند سازي آموزش موافقت كرده باشند.



آن ها به مهد كودك آموزش كودكان معلول يا دچار اختالل بروند يا به عنوان كودك داراي يك معلوليت به
صورت يكپارچه پشتيباني شوند و در صورتي كه مي توان فرض نمود كه اين آزمون براي اين كودكان قابل
استفاده نبوده يا قادر به فراهم آوردن معلومات تكميلي نمي باشد.

تعيين وضعيت زباني چه زماني و كجا انجام مي شود؟
تعيين وضعيت زبانی از  ۶می  ۲۰۱۹الی  ۲۱ژوئن  ۲۰۱۹در يک دبستان انجام می شود .اين كار با مسئوليت اداره
آموزش انجام مي شود .به اين منظور والدين كودكان مربوطه دعوتنامه اي در اين ارتباط دريافت كرده و مي توانند
فرزند خود را در آزمون همراهي كنند.

وضعيت زباني يك كودك چگونه مجددا بررسي مي شود؟
كودكان به صورت انفرادي از طريق معلمان دبستان يا
کارشناسان دبستان مورد آزمون قرار میگيرند .اين فرايند حدود  ۳۰دقيقه به طول مي انجامد .در پايان اين فرايند معلم
به والدين اطالع مي دهد كه آيا فرزندش نياز به پشتيباني زباني آموزشي تكميلي دارد يا خير.
آيا كودكان مجبور هستند در تعيين وضعيت زباني شركت كنند؟
« »Delfin 4به چه معناست؟

شركت در فرايند تعيين وضعيت زباني الزامي است.
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از مدرسه شركت دهند .اين اقدام ممكن است به طور مثال در يك مهد
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شود.
 چنانچه كودك به مهد كودك شبانه روزي مي رود،
او در مهد كودك شبانه روزي توسط
متخصصان واجد شرايط پشتيباني مي شود .اين پشتيباني زباني در روند روزمره مهد كودك شبانه روزي
گنجانده شده است.
پشتيباني زباني در مجموع چه مدت طول مي كشد؟
كودكان تا زمان ورود به مدرسه پشتيباني زباني آموزشي دريافت مي كنند.
آيا پشتيباني زباني رايگان است؟
بله ،منابع پشتيباني زباني تكميلي در مهد كودك هاي شبانه روزي
توسط دولت محلي عرضه مي گردد .هزينه هاي احتمالي رفت و آمد
بازپرداخت نمي شوند.

ناشر:
وزارت آموزش و پرورش ايالت نورد راين وست فالن
Völklinger Straße 49, 40211 Düsseldorf
تلفن 0049211586740
تلفكس 004921158673220
poststelle@msb.nrw.de
www.schulministerium.nrw.de
وزارت كودكان ،خانواده ،پناهجويان و همگرايي ايالت نورد راين وست فالن
Haroldstraße 4, 40213 Düsseldorf
تلفن 004921183702
تلفكس 00492118372200
www.mkffi.nrw.de
© MSB /2018

