
ALTERNATIV'QEMOKRATËSCH 
RÈFÔRMPARTEI 

CHAMBRE DES DÉPUTES 
Entrée le: 

0 5 JUIN 2016 

Har Mars Di Bartolomeo 
Président vun der Deputéiertechamber 
19, um Krautmaart 
L-1728 Lëtzebuerg 

Lëtzebuerg, den 3. JunI 2016 

Har Président, 

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesait, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un den 
Har Educatiounsminister weiderzeleeden. 

D'Zeitunge"Le Républicain-Lorrain" a ^Quotidien" mëiien, datt am Coiiège Générai de Gaulie zu 
Sierk-ies-Bains d'Gefor besteet, datt d'Coursen iwwert d'Lëtzebuerger Sprooch ofgeschaf ginn. 

Dës Course ginn ënner anerem drop zréck, datt an Etuden, déi an der Joren 1995 an 2004 
gemaach gi sinn, d'Eiteren sech fir Lëtzebuergeschcoursen ausgesprach hunn. 
D'Lëtzebuergeschcourse ginn, a/s Optioun, an dëser Schoui zanter 1996 ugebueden. Aktueii 
géife ronn 250 Schûier vun der 6e bis d'3e dorunner deei hueien. 
Wëii den Enseignant, deen dës Course gëtt, a Pensioun geet a keen Ersatz bis eio fonnt gouf, 
kéint et sinn, datt d'Lëtzebuergeschcourse bei der nâchster Rentrée ofgeschaf ginn. 

Dowéinst wéiit ech dem Har Minister dës Froe steiien: 

1) H/eess den Har Minister, datt d'Lëtzebuergeschcoursen am Collège Général de Gaulle zu 
Sierk-les-BaIns sollen ofgeschaf ginn? Bestinn do Kontakter tëschent de franséischen an 
de lëtzebuergeschen Autoritéiten? 

2) Ginn et nach aner Schouien am Grenzgebitt, déi Lëtzebuergesch a/s Optioun ubidden? 
Wa jo, wéi ass do d'Zukunft vun deene Course garantéiert? 

3) Besti Kontakter tëschent de franséischen an de iëtzebuergeschen Ministère fir 
Educatioun, fir Coursen iwwert d'Lëtzebuerger Sprooch a Frankrâich unzebidden? 

4) /Ass den Har Minister bereet, konkret am Faii vum Coiiège Générai de Gauile, direkt ze 
hëiiefen, fir dat déi iëtzebuergesch Sprooch do weider enseignéiert gëtt, zum Beispiii 
iwwer de Wee vun engem Détachement vun engem iëtzebuergeschen Enseignant? 

5) Ass den Har Minister genereii bereet, fir Schouien aus dem Grenzgebitt, esou wuei a 
Frankrâich wéi och an der Beisch, esou eng Hëiief unzebidden? 

Mat déiwem Respekt 

Fernand Kartheiser 

Deputéierten 
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