
  Übersetzung ins Armenische 
siehe Rückseite 

JEDE SPRACHE IST EINE CHANCE! Melden Sie Ihr Kind zum muttersprachlichen Unterricht an!  

Ob muttersprachlicher Unterricht in der Sprache Ihres Kindes angeboten wird, erfahren Sie an der 
Schule, die Ihr Kind besucht, oder unter https://bit.ly/kontakt_bd.

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. 

o Freigegenstand o unverbindliche Übung
 (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 

Name der Schülerin/des Schülers: ..................................................................................................................... 

Geburtsdatum: ...................................  Klasse: ................... 

Schulstempel der derzeit besuchten Schule 

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! 

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. 

https://bit.ly/kontakt_bd


      Armenisch 

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԼԵԶՈՒՆ ԲԱՑՈՒՄ Է ՆՈՐ ԴՌՆԵՐ:  
Գրանցե՛ք ձեր երեխային մայրենի լեզվի դասընթացների: 

Եթե ցանկանում եք տեղեկանալ, որտեղ են անցկացվում մայրենի լեզվի դասընթացները, դիմեք այն 
դպրոցին, որը հաճախում է ձեր երեխան կամ այցելեք հետևյալ ինտերնետային կայքէջը՝:  
https://bit.ly/kontakt_bd

Եվ մի մոռացեք, որ աշխարհում մարդկանց մեծամասնությունը խոսում է երկու և ավելի լեզուներով:  
________________________________________________________________________ 

ԴԻՄՈՒՄ ՝ ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 
20....../20......ուսումնական տարի 

Ես գրանցում եմ իմ երեխային մայրենի լեզվի ուսուցման դասընթացների: 

o Որպես ֆակուլտատիվ առարկա (Freigegenstand) o Որպես ոչ պարտադիր առարկա (unverbindliche Übung)
(խաչով նշել ընտրած տարբերակը)

Աշակերտի/ուհու անունը և ազգանունը ....................................................................................................................... 

Ծննդյան ամսաթիվը ................................................      Դասարանը ......................................................  

Այն դպրոցի կնիքը, որը ձեր երեխան հաճախում է ներկա պահին:

Մայրենի լեզու՝ ........................................................................................................................... 
(Նշել լեզուն) 

Սույն դիմումով հավաստիացնում եմ, որ իմ երեխան պարտաճանաչ կհաճախի մայրենի լեզվի ինչպես 
նաև մյուս առարկաների դասերը ամբողջ տարվա ընթացքում: 

Ամսաթիվ՝ Ծնողի կամ դաստիարակողի ստորագրությունը՝ 
..................................................  ......................................... 

ԼՐԱՑՎԱԾ ԴԻՄՈՒՄԸ ՀԱՐԿԱՎՈՐ Է ՀԱՆՁՆԵԼ ԱՅՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ, ՈՐԸ ՀԱՃԱԽՈՒՄ Է ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՆ: 

Երեխան ինչի՞ համար հաճախի մայրենի լեզվի դասերը: Չէ՞ որ տանը մենք 
խոսում ենք մեր մայրենի լեզվով:  

Այո՛, անշուշտ, սակայն դպրոցում ձեր երերխան կսովորի գրել և կարդալ, ինչպես  
նաև կսովորի նոր բառեր: 

Բայց չէ՞ որ Ավստիյում գերմաներենն է կարևոր: Մեր մայրենի լեզուն այստեղ մեզ պետք չէ:  

Ճիշտ չէ: Երկու լեզու իմանալը շատ ավելի լավ է: Բացի դրանից, ձեր երեխան գերմաներենն 
ավելի հեշտ կսովորի, եթե միաժամանակ սովորի նաև իր մայրենի լեզուն: 

https://bit.ly/kontakt_bd

