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نام کودک:

والدین و سرپرستان قانونی عزیز،

مستندات یادگیری از دفتر خاطرات یادگیری زبان، خالصه ای از مهارت های اساسی زبان فرزند شما در آخرین سال قبل از 
مدرسه را ارائه می دهد. این مستندات توسط مربیان فرزند شما پردازش میشوند و از یک گذر خوب و موفقیت آمیز به مدرسه 

حمایت میکنند. معلم آینده فرزند شما میتواند به کمک این اطالعات تصویری از آنچه فرزند شما تاکنون آموخته است بدست 
آورد. این برای برنامه ریزی درسی و حمایت از فرزند شما اهمیت دارد. قبل از انتقال این مستندات یادگیری، کارشناسان 

آموزشی با شما در مورد محتوای آن مشورت میکنند. 

Name des Kindes:

Voraussichtliche Grundschule:

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

die Lerndokumentation aus dem Sprachlerntagebuch gibt einen Überblick über die grundlegenden sprachlichen Fähigkeiten Ihres 
Kindes im letzten Jahr vor der Schule. Sie wird durch die Erzieherinnen und Erzieher Ihres Kindes bearbeitet und soll den guten und 

erfolgreichen Übergang zur Schule unterstützen. Die künftige Lehrerin oder der künftige Lehrer Ihres Kindes kann sich mit Hilfe 
dieser Angaben ein Bild davon machen, was Ihr Kind schon gelernt hat. Dies ist wichtig für die Planung des Unterrichts und eine 

gute Förderung Ihres Kindes. Vor einer Weitergabe besprechen die pädagogischen Fachkräfte mit Ihnen die Inhalte der Lerndoku-
mentation.

Nur die Lerndokumentation wird am Ende der Kita-Zeit aus dem Sprachlerntagebuch herausgenommen und der Lehrerin oder dem 
Lehrer der Grundschule Ihres Kindes übermittelt, sofern die künftige Schule Ihres Kindes bekannt ist. Ist das nicht der Fall, erfolgt 

durch die Kita eine Weitergabe an das Schulamt Ihres Wohnorts und wird von dort an die Schule Ihres Kindes übergeben. Wurde 
eine Lerndokumentation an eine Schule weitergegeben, die Ihr Kind nicht besuchen wird, leitet die Schule die Lerndokumentation 

an das zuständige Schulamt weiter. Die Lerndokumentation wird Ihnen durch die Schule zurückgegeben, wenn diese für die indivi-
duelle sprachliche Förderung Ihres Kindes nicht mehr benötigt wird, spätestens zu Beginn des 2. Schulhalbjahres.

 اعالم رضایت والدین برای
انتقال مدارک یادگیری کودک بھ دبستان آینده کودک

Einverständniserklärung der Eltern zur Weitergabe der Lerndokumentation an die zukünftige Grundschule des Kindes

مدرسه ابتدایی مورد پیش بینی

فقط مستندات یادگیری در انتهای زمان کیتا از یادداشت های روزانه یادگیری زبان بیرون آورده شده و به معلم دبستان فرزند 
شما، در صورتیکه دبستان آینده مشخص باشد، تحویل داده میشود. در صورتیکه مشخص نباشد، کیتا این اسناد را به اداره 

مدارس محله شما تحویل میدهد تا بعدا به مدرسه فرزند شما منتقل گردد. اگر اسناد به مدرسه ای منتقل شود که فرزند شما در 
آنجا درس نمیخواند، آن مدرسه این اسناد را به اداره مدارس مربوطه تحویل خواهد داد. اسناد یادگیری، زمانی که دیگر برای 
حمایت زبانی فردی فرزند شما مورد نیاز نباشد، به شما برگردانده خواهد شد، که این امر حداکثر تا شروع دومین سال مدرسه 

خواهد بود.
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من خوشحال خواهم شد اگر شما رضایت خود را برای تحویل اسناد یادگیری به مدرسه اعالم فرمایید. اگر شما با تحویل 
مدارک موافقت نکنید، ضرری متوجه فرزند شما نخواهد شد.

این رضایت نامه تا زمان تحویل آن، در مرکز مراقبت روزانه کودکان بصورت کتبی قابل فسخ خواهد بود.

من رضایت خود را برای تحویل مدارک اعالم می نمایم )لطفا ضربدر بزنید(

*توسط مرکز کودکان باید، حداکثر 14 روز قبل از شروع تعطیالت تابستانی، وارد شود

فرم امضا شده در کیتا یا نزد تامین کننده می ماند.

برلین، مورخ 

امضای سرپرست قانونی

خیر بله

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie der Weitergabe der Lerndokumentation an die Schule zustimmen und Ihre Einwilligung er-
teilen. Wenn Sie einer Weitergabe nicht zustimmen, entstehen Ihrem Kind keine Nachteile.

Die Einwilligung kann bis zum Zeitpunkt der Weitergabe ……* gegenüber der Kindertageseinrichtung schriftlich widerrufen werden.

* Von der Kindereinrichtung einzutragen, spätestens 14 Tage vor Beginn der Sommerferien

Unterschriebener Vordruck verbleibt in der Kita bzw. beim Träger.

Ich erteile die Einwilligung zur Weitergabe (bitte ankreuzen)

Berlin

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

nein ja

Trotz sorgfältiger Prüfung sind Irrtümer nicht ausgeschlossen, daher übernimmt dolpäp keine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit des Inhaltes. 

www.dolpaep.de 
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