
 هزینه های این پروژه از منابع
 صندوق پناهندگی، مهاجرت و

.یکپارچگی تامین می شوند

دوره متوسطه

 انواع مدارس در حقیقت از ایالت به ایالت متفاوت هستند، با این حال به طور کلی سه نوع مدرک حتصیلی را می توان دریافت کرد: گواهینامه مدرسه
.اصلی   یا             ، دیپمل مدرسه جامع و دیپمل دبیرستان. در برخی مدارس (برای مثال مدارس مشرتک) نیز می توان دو یا مهه مدارک را دریافت کرد (Quali   )

امتحان ورودی مدرسه

نام نويسی و امتحان ورودی مدرسه

 اینکه کدام مدرسه ابتدایی برای حمل سکونت مشا تعیین شده است، یا اینکه خود مشا می توانید آن را انتخاب کنید و نیز اطالعات
مربوط به ورودی مدرسه را می توانید از اداره آموزش و پرورش، هشرداری یا در وبسایت وزارت فرهنگ ایالت فدرال خود به دست آورید

در هنگام نام نویسی، مشا از پزشک مدرسه یک وقت مربوط به امتحان ورودی مدرسه را نیز دریافت می کنید

.

هدف از این امتحان، پی بردن به این موضوع است که آیا حوزه ای وجود دارد که کودک مشا پیش از آغاز مدرسه بتواند در آن تقویت شود یا نه
پزشک مدرسه، رشد بدنی، توانایی های روانی و به ویژه در کودکان دارای پیش زمینه مهاجرت، دانش زبان آملانی را ارزیابی می کند

.

.
.

مراقبت روزانه کودکان

 کودکان از سن 3 سالگی (در برخی مراکز حتی از سن پایین تر)، می توانند به مهد
 کودک یا مراکز نگهداری کودکان (کیتا) بروند. در آجنا آهنا خنستین ارتباطات اجمتاعی

را با کودکان دیگر برقرار می کنند و زبان آملانی را به روش بازی یاد می گیرند

خالصه انواع مراقبت ها در وبسایت
www.bildungsserver.de

   
خالصه مفاهیم آموزشی و جستجو کننده مهد کودک در وبسایت

 www.kita.de

اطالعات معومی و فهرست کنرتل برای انتخاب مهد کودک در وبسایت
  www.bamf.de

برنامه هايی برای کودکان و والدين

 برای خانواده های دارای پیش زمینه مهاجرت، برنامه های ویژه ای برای
 کمک به کودکان و والدین وجود دارد تا خود را با سیسمت آموزش آملان

سازگار کنند و مهارت زبان خود را تقویت کنند

 برنامه های زبان آملانی و کالس های یکپارچگی در وبسایت
www.bamf.de

برنامه های آموزشی برای والدین در وبسایت
www.bildungsserver.de

گزینه های مربوط به تقویت زبان از طریق والدین در وبسایت
www.familienhandbuch.de

آمادگی برای مدرسه

..

انتخاب مدرسه آموزش تکميلی

 درباره اینکه چه نوع مدرسه برای کودک مشا مناسب ترین گزینه است، با کودک خود و معملان او با دقت مشورت کنید.
عالوه بر آن، در برخی ایاالت فدرال رشکت در یک کالس آزمایشی ممکن است

www.kmk.org و www.bmbf.de اطالعات مربوط به انواع مدارس در وبسایت 

www.bpb.de منودار تعاملی درباره انواع مدارس در وبسایت

www.bamf.de فهرست کنرتل برای انتخاب مدرسه در وبسایت

آموزش ابتدايی - مدرسه ابتدايی

 بسته به ایالت فدرال مربوطه، مدرسه ابتدایی 4 یا 6 سال طول می کشد. این سال ها، خنستین سال های آموزش کودک مشا در مدرسه هستند - در این جتربه مشارکت کنید! برای
اینکه بفهمید او چگونه خود را در کالس و با مهکالسی ها سازگار کرده است، توجه به برنامه هایی مانند شب های والدین یا روز گفتگوی والدین مهم است

 در سال پایانی، درباره حنوه ادامه فرایند آموزش فرزند مشا تصمیم گیری می شود. برای این منظور، معملان مدرسه ابتدایی یک توصیه نامه («توصیه نامه گذار») را بر اساس منرات
و ارزشیابی خشصی کودک ارائه می کنند

.

.

دوره متوسطه   - مدارس آموزش تکميلی

 مقطع ارشد دبيرستان و مدارس

گذار (مثال

 آموزش حرفه ای

 آیا مشا کودکانی در سن مدرسه دارید؟ در اینجا، خالصه ای از مراحل
 خمتلف آموزش و انواع مدرسه را مالحظه می کنید و نیز نکات مفیدی

 را درباره اینکه در یک آموزش موفق در آملان چگونه می توانید به کودک
 خود کمک کنید یاد می گیرید

  کودک من

بز بزرگتر از 5 سال است

ککوچکتر از 5 سال است  

دوره متوسطه         حتصيل دانشگاهی يا    آموزش حرفه ای؟

 کسانی را شامل می شود که تا کالس 10 به دبیرستان
رفته و یا گواهینامه مدرسه جامع را داشته باشند

 برای مهه دارندگان گواهینامه های حتصیلِی جماز به
آموزش حرفه ای

مدارس گذار (برای مثال

 مهچنین پس از آموزش این امکان وجود دارد که یک
 گواهینامه باالتر آموزش را دریافت کرد و در دانشگاه

حتصیل کرد
 یک مدرک دانشگاهی می تواند شانس فرد را در بازار

کار افزایش دهد

بله

A

B
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N
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تاييد و ادغام  آموزش کودک

 در مدرسه قبال

آغاز شده است

 تقويت زبان

مادری

 دانش زبان خارجی نیز می
 تواند در مدرسه و حمل کار مزیت

 به مشار آید. بنابراین، زبان
 مادری کودک تان نیز باید

 تقویت شود. اطالعات در

.www.bamf.de

 نياز ويژه

برای تقويت

 در صورت وجود معلولیت ذهنی،
 جمسی یا حسی، کودک مشا به یک
 مدرسه تقویتی مربوطه می رود. در

 مورد اینکه نیاز به تقویت ویژه آموزشی
 وجود دارد یا نه، اداره آموزش و

 پرورش در یک فرایند خاص
.تصمیم گیری می کند

.

 اطالعات مربوط به فرایند و مراکز مسوئل تایید مدارک در ایالت فدرال خود در وبسایت

 اگر هیچ مدرک مدرسه ای قبال گرفته نشده است، کودک مشا می تواند بدون فرایند رمسی تایید ادغام شود. برای این منظور مدیر مدرسه
مربوطه پس از مشورت با اداره آموزش و پرورش، مسوئل اجنام کار است. تعیین سطح اغلب از طریق یک کالس آزمایشی اجنام می شود

.

.

 حمايت از

آموزش

 اگر طفل مشا در طول زمان حتصیل دراگر
 کودک مشا در طول زمان حتصیل، در خانه

 زندگی منی کند، امکان درخواست کمک دانش
 آموزی                     وجود دارد. این کمک، آموزش
 تکمیلی را نیز شامل می شود، با این حال نصف

 کمک دانش آموزی                     باید بازپرداخت
 شود. اطالعات مربوط به پیش نیازها و
 قوانین مهاجرت را می توانید در این

: www.bafoeg.de.وبسایت ببینید

 سيستم آموزش در آملان چگونه

کار می کند؟

. 

.www.anabin.kmk.org

خير

..

 ابتکار والدين

 مشا می توانید به صورت فعال
 در طراحی برنامه روزانه مدرسه،

 مثال با عضویت در هنادهای
 موجود در مدرسه مانند شورای

والدین، رشکت کنید
.

.

 آيا مسير درستی

انتخاب شده است؟

 اگر به این نتیجه برسید که کودک مشا در
 مدرسه انتخاب شده بیش یا کمرت از حد به
 کار وادار می شود، اصوال این امکان وجود
 دارد که نوع مدرسه را عوض کند. کمک در

 اجنام تکالیف خانگی باعث می شود که
 بتوانید کشف کنید درس ها را چقدر

یاد گرفته است

.

.

.

دبيرستان

دبيرستان متوسطه

تا کالس 10، بدون امتحان 

گواهينامه مدرسه جامع

مدرسه جامع

 از طریق یک امتحان پس از کالس 10

مدرسه اصلی

گواهينامه مدرسه اصلی

 ییا گواهینامه مدرسه اصلی با درجه عالی پس از
کالس 9

  

 در برخی ایاالت فدرال نیز امکان
 کسب گواهینامه مدرسه اصلی

 وجود دارد. امتحانی است که در
 پایان کالس 9 برگزار می شود.

 رشکت در         اجباری نیست،
 ولی با آن راحت تر می توان یک

 موقعیت آموزشی را در یک
رشکت پیدا کرد

.

Quali

"QUALI"

.

(FOS(

(BOS

. 

 گواهينامه عمومی ورود به

دانشگاه

 گواهينامه تخصصی ورود به

(Abitur)دانشگاه (Fachabitur)

(BAföG)

(BAföG)
..

.

.

.
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A  - IIB

AB

Lorem ipsum

(آموزش دوگانه يا خالص


