
Mradi huu unafadhiliwa 
na Mfuko wa Hifadhi, 
Uhamiaji na shirikisho.

MFUMO WA SEKONDARI  I – SHULE FUATIZI

SOMO MAALUM LA SIFA ZA 
KUINGIA ELIMU YA JUU 
(FACHABITUR)

SIFA ZA JUMLA ZA KUINGIA 
ELIMU YA JUU (ABITUR)

SHULE YA JUU YA SARUFI NA 
SHULE ZA MPITO (MFANO FOS)

MAFUNZO YA KITAALAM

SHULE YA UPILI 
YA JUU

SHULE YA SEKONDARI 
(REALSCHULE)

SHULE YA UPILI YA 
CHINI (HAUPTSCHULE)

MFUMO WA SHULE YA KIJERUMANI 
HUFANYA KAZI VIPI?
Je! Una watoto wa umri wa shule? Hapa unapata maelezo ya jumla ya viwango 
tofauti vya elimu na aina za shule na ujifunze vidokezo vya manufaa juu ya 
jinsi unaweza kumsaidia mtoto wako afurahie  elimu ya mafanikio 
nchini Ujerumani:

MWANA 
WANGU NI

A. <MIAKA 5
B. > MIAKA 5

Kulingana na hali, shule ya msingi huchukua miaka 4 au 6. Hii ni miaka ya kwanza ya mtoto wako shuleni - kujiunga na uzoefu 
huu! Ili kuona jinsi anavyohusika na wanafunzi wa darasa na wanafunzi, ni muhimu kutumia faida kama vile jioni ya wazazi na 
kuondoka kwa wazazi.

Mwaka jana, itaamuliwa jinsi kazi ya shule itaendelea. Walimu wa shule za msingi hutoa mapendekezo ("mapendekezo ya mpito") 
kulingana na darasa na tathmini ya kibinafsi ya mtoto.

ELIMU YA MSINGI – SHULE YA MSINGI

ngawa aina za shule zinatofautiana kutoka jimbo hadi jimbo,  kwa ujumla digrii tatu zinaweza kupatikana:  
cheti cha elimu ya jumla baada ya darasa la 9 (Hauptschulabschluss /au Quali), cheti cha elimu ya jumla 
baada ya darasa la 10 (Realschulabschluss)  na sifa za kuingia elimu ya juu ( Abitur). Katika shule 
nyingine (kwa mfano shule za kina), daraja mbili au zote zinaweza kupatikana.

ELIMU YA SEKONDARI

SHULE YA SEKONDARI II - A. KOZI YA SHAHADA - B. MAFUNZO YA KITAALAM?

Kujadili kwa makini na mtoto wako na walimu wao juu ya aina gani ya shule itakuwa bora. 
Aidha, inawezekana katika baadhi ya majimbo  ya shirikisho kuhudhuria somo la majaribio.

Taarifa kuhusu aina tofauti za shule huweza kupatikana kwenye www.kmk.org na www.bmbf.de  

Kielelezo cha kiingiliano kuhusu aina za shule hupatikana kwenye www.bpb.de

Orodha ya uteuzi wa shule kwenye www.bamf.de

UCHAGUZI WA SHULE YA SEKONDARI

DARASA LA UPILI YA CHINI

au cheti cha kumaliza shule ya 
sekondari kuondoka baada ya 
darasa la 9

DARASA LA SHULE HALISI

kupitia mtihani wa darasa la 10

UKOMAVU WA KATI

Shule ya sekondari hadi 
darasa la 10, bila ya mtihani

Mahitaji: mahudhurio ya shule ya sarufi 
mpaka darasa la 10 ya daraja au elimu 
ya jumla ya cheti cha kumaliza baada ya 
darasa la 10.

Mazoezi yote ya ujuzi  wanapewa 
wahitimu wote wa shule

SHULE YA MPITO
(KWA MFANO BOS)

Hata baada ya mafunzo, kuna 
uwezekano wa kupata na kujifunza 
astashahada ya shule ya juu. Shahada 
ya chuo kikuu inaweza kuboresha fursa 
zako kwenye soko la ajira.

Kwa habari juu ya utaratibu na mamlaka ya vyeti inayohusika na hali yako, nenda kwenye www.anabin.kmk.org.

Ikiwa bado hujahitimu, mtoto wako anaweza kujiandikisha bila utaratibu wa kutambuliwa rasmi. 
Kwa kusudi hili, usimamizi wa shule husika unawajibika baada ya kushauriana na mamlaka ya shule. 
Uainishaji kawaida hufanyika baada ya somo la jaribio.
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MATUNZO YA WATOTO

Watoto kuanzia miaka 3 (au hata wadogo zaidi kwa baadhi 
hali ), wanaweza kwenda shule ya chekechea au kituo cha 
huduma ya siku (Kita). Hapa mawasiliano ya kijamii na 
watoto wengine yanaweza kuanzishwa na lugha ya 
Kijerumani unaweza kujifunza kwa urahisi.

Maelezo ya aina ya huduma kwa watoto katika 
www.bildungsserver.de

Muhtasari wa dhana za kielimu na mtafutaji wa kituo cha 
huduma ya siku kwenye www.kita.de 

Maelezo ya jumla na orodha ya kuchagua kituo cha 
huduma ya siku kwenye www.bamf.de

PROGRAMU ZA WATOTO NA WAZAZI 

Kwa familia zilizo na historia ya uhamiaji kuna vitu maalum 
vya kusaidia watoto na wazazi kupata njia yao karibu na 
mfumo wa shule ya Ujerumani na kujifunza lugha.

Kijerumani na kozi shirikishi kwenye www.bamf.de  

Huduma za kielimu kwa wazazi kwenye 
www.bildungsserver.de

 

Uwezekano wa msaada wa lugha kwa wazazi kwenye 
www.familienhandbuch.de

 

KUJIANDAA KWA AJILI YA SHULE

Shule ipi ya msingi ambayo hupewa nafasi yako ya makazi  au ikiwa unaweza kuichagua mwenyewe, 
pamoja na habari kuhusu usajili wa shule unaweza kupatikana kwenye mamlaka  ya shule, utawala wa 
jiji au kwenye tovuti ya Wizara ya Utamaduni wa nchi yako.

Wakati wa kujisajili utapata pia miadi ya mtihani wa usajili na daktari wa shule.

Jaribio hili limeundwa ili kusaidia kujua kama mtoto wako anaweza kuendelezwa katika eneo kabla ya usajili.

Daktari wa shule hupima maendeleo ya kimwili, uwezo wa akili na hasa watoto wenye usuli wa uhamiaji,
ujuzi wa lugha ya kijerumani.

JARIBIO LA USAJILI

USAJILI NA JARIBIO LA USAJILI
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UTAMBUZI  NA USHIRIKISHWAJI

HAPANA

SHULE 
IMEKWISHAANZA 

UKUZAJI WA 
LUGHA YA ASILI

Ujuzi wa lugha za kigeni 
pia unaweza kuwa na 
manufaa shuleni na katika 
kazi. Kwa hiyo, lugha ya 
asili ya mtoto wako 
inapaswa kukuzwa. 

Taarifa juu ya 
www.bamf.de

MSAADA WA 
MAHITAJI MAALUM

Katika hali ya ugonjwa wa 
akili, kimwili au ya akili, mtoto 
wako ataenda shule maalum. 
Ikiwa kuna mahitaji maalum 
ya elimu, bodi ya shule 
huamua kwa utaratibu 

maalum.

MPANGO 
WA WAZAZI

Unaweza kushiriki 
kikamilifu katika muundo 
kila  wa maisha ya shule. 
Kwa mfano, kwa kwenda 
kwa bodi za shule kama 
Baraza la Wazazi 

kutokea.

 JE UPO 
KWENYE NJIA YA 

SAHIHI?

Ikiwa zinageuka kuwa mtoto wako 
ana zaidi-au chini ya changamoto 
katika shule iliyochaguliwa, daima 
kuna uwezekano wa kubadili aina 
ya shule. Inasaidia kumchunga 
mtoto wako wakati wakifanya 
kazi zao za nyumbani  ili 

kujua jinsi wanavyoweza 
kukabiliana shuleni.

"QUALI"

Katika baadhi ya majimbo 
shirikisho pia kuna 
Hauptschulabschluss ya 
kufuzu. Hii ni mtihani 
inayofanyika mwishoni mwa 
darasa la 9. Huu mtihani si 
wa lazima, lakini inafanya  

urahisi kupata ujuzi 
katika kampuni.

 AUSBIDUNGS-
FÖRDERUNG

  
Ikiwa mtoto wako haishi nyumbani 

wakati wa shule, wanaweza kuomba 
mwanafunzi BAföG( msaada wa 
mwanafunzi, chini ya kifungu cha usaidizi 
wa mafunzo ya nchi). Vilevile inatumika 
kwa elimu zaidi, hata hivyo, nusu ya 
mwanafunzi BAföG lazima walipwe. 
Maelezo juu ya mahitaji na kanuni 

kwa wahamiaji yanaweza 
kupatikana katika 

www.bafoeg.de


