Abt. I/5a, Referat für Migration und Schule

Übersetzung ins Polnische
siehe Rückseite

JEDE SPRACHE IST EINE CHANCE! Melden Sie Ihr Kind zum muttersprachlichen Unterricht an!
Warum soll mein Kind den muttersprachlichen Unterricht besuchen?
Unsere Sprache sprechen wir doch ohnehin zu Hause.

Ja sicher, aber Lesen und Schreiben und viele andere Sachen, z. B. viele neue
Wörter, lernt Ihr Kind in der Schule und nicht zu Hause.

Aber in Österreich ist ja Deutsch wichtig. Unsere Sprache brauchen wir hier nicht mehr.

Stimmt nicht, zwei Sprachen sind mehr als eine. Und Ihr Kind tut sich auch beim
Deutschlernen leichter, wenn es gleichzeitig die Muttersprache lernt.

Ob muttersprachlicher Unterricht in der Sprache Ihres Kindes angeboten wird, erfahren Sie an der Schule,
die Ihr Kind besucht, oder unter http://www.schule-mehrsprachig.at/index.php?id=66.
Übrigens: Menschen, die in zwei oder mehr Sprachen leben, sind weltweit die Mehrheit.

_______________________________________________________________________

ANMELDUNG ZUM MUTTERSPRACHLICHEN UNTERRICHT
Schuljahr 20 . . /20 . .
Ich melde mein Kind zum muttersprachlichen Unterricht an.
Name der Schülerin / des Schülers: ....................................................................................................................
Geburtsdatum: ...................................
Schulstempel der derzeit besuchten Schule:

Klasse: ...............................
Der muttersprachliche Unterricht findet voraussichtlich an
folgender Schule statt:

Muttersprachlicher Unterricht in: ......................................................................................
(Bitte Sprache einsetzen)

Durch die Anmeldung verpflichte ich mich, dass mein Kind den muttersprachlichen Unterricht ebenso wie
den regulären Unterricht das ganze Jahr hindurch regelmäßig besucht.
Datum:

..................................................

Unterschrift der Eltern
bzw. der Erziehungsberechtigten:
…...............................................................

BITTE GEBEN SIE DAS AUSGEFÜLLTE FORMULAR IN DER SCHULE, DIE IHR KIND BESUCHT, AB!

Abt. I/5a, Referat für Migration und Schule

Polnisch

KAŻDY JĘZYK TO SZANSA! Zapisz swoje dziecko na naukę języka ojczystego!
Po co moje dziecko ma uczęszczać na naukę języka ojczystego?
Przecież w domu i tak mówimy w tym języku.

Tak, ale czytania i pisania oraz wielu innych rzeczy, jak na przykład
nowych słówek, dziecko nauczy się w szkole, a nie w domu.

Ale przecież w Austrii ważny jest język niemiecki. Nasz język ojczysty nie jest nam tu potrzebny.

Nie jest to prawdą, bo dwa języki, to więcej niż jeden. I Państwa dziecko łatwiej nauczy
się języka niemieckiego, jeśli jednocześnie będzie uczyło się języka ojczystego.

Czy istnieje oferta nauki języka ojczystego odpowiednia dla Państwa dziecka, można dowiedzieć się w
szkole, do której uczęszcza dziecko, lub na stronie http://www.schule-mehrsprachig.at/index.php?id=66.
Poza tym: Ludzie żyjący w dwóch lub więcej językach stanowią w skali światowej większość.

_______________________________________________________________________

ZGŁOSZENIE DO NAUKI JĘZYKA OJCZYSTEGO
Rok szkolny: 20 .... /20 ....
Zapisuję moje dziecko na naukę języka ojczystego.
Nazwisko uczennicy / ucznia: ..........................................................................................................................
Data urodzenia: ...................................
Pieczęć szkoły, do której uczęszcza dziecko:

Klasa: ..............................
Nauka języka ojczystego odbędzie się prawdopodobnie w
następującej szkole:

Nauka języka ojczystego w języku: ..................................................................................
(Proszę podać nazwę języka)

Zapisując dziecko na naukę języka ojczystego zobowiązuję się do przestrzegania, aby uczęszczało ono
regularnie przez cały rok na zajęcia z tego przedmiotu, tak jak na normalne zajęcia szkolne.
Data:

..................................................

Podpis rodziców
lub uprawnionych opiekunów:
.......................................................................

WYPEŁNIONY FORMULARZ PROSZĘ ODDAĆ W SZKOLE, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA PAŃSTWA
DZIECKO!

