
มว่รนุนสบันสรากบัร้ดไี้นรากงรคโ
 พยพอู้ผ ยัภี้ลู้ผบัรหําสนุทงอกกาจ

( รากาณรูบรากะลแ AMIF)

ปไอ่ตบัดะรนยีรเงรโ – I ิมูภยิตุทบัดะราษกึศราก

ตาษกึศมยธัมบัดะราษกึศรากิฒุว
( พีชาอยาสยาลปนอ FACHABITUR)

ตาษกึศมยธัมบัดะราษกึศรากิฒุว
( ปไวั่ทบบแยาลปนอ ABITUR)

 บบแยาลปนอตาษกึศมยธัม
GYMNASIAL  งว่ชอ่ตนยีรเงรโะลแ
(ÜBERGANGSSCHULE  น่ชเ FOS)

 พีชาชิวยาสาษกึศราก
าชิวยาสาษกึศรากอืรหบวคบบแ(

)นว้ลราก

รไงา่ยอน็ปเนัมรอยเงอขาษกึศรากบบะร
 บัคงับคาภาษกึศรากบัรา้ขเงอ้ต่ีทยัวนใู่ยอ่ีทนาลหรตุบีมนา่ทกาห

ๆงา่ตทภเะรปนยีรเงรโะลแาษกึศรากบัดะรบักวย่ีกเมวรพาภน็หเ้ดไะจนา่ทงา่ลนา้ดงาท  
า้ขเรากนในา่ทงอขนาลหกูลนุนสบันสยว่ชีธิวบักวย่ีกเ์นชยโะรปน็ปเ่ีทํานะนแําคง้ัทมวร ากบัร

:ีนมรอยเศทเะรปนใาษกึศร

ฉังอขนาลหรตุบ
นอายุ

า่วกยอ้น .ก  5 ปี
า่วกกาม .ข  5 ปี

นยีรเาลวเะยะร้ชใะจมถะรปนยีรเงรโนใาษกึศราก  4 - 6 งา่ยน็ปเอืถ ว้ลแนา่ทงอขนาลหรตุบบัรหําส ฐัระล่ตแงอขดนหํากอ้ขมาต ีป  นยีรเรากติวีชนใกรแวา้ก
รตุบา่วบารทนา่ท้หใอื่พเ !มว่รนว่สีมะจี่ทดาลพรวค่มไงึจนา่ทนั้นะฉ  ดใงยีพเยอ้นกาม้ดไงูฝนอื่พเบักะลแนยีรเงรโนใวัตบัรปนา่ทงอขนาลห

วัอืรหงอรคกปู้ผมุชะรปนัว น่ชเ งอรคกปู้ผบัรหําสมรรกจิกมว่รา้ขเราก ญัคําสี่ทงิ่สน็ปเงึจ งอรคกปู้ผบักานทนสน

ทน้สเงาวรวคา่วํานะนแะจนยีรเงรโงาท ี้นบัดะราษกึศรากงอขยา้ทดุสีปนใ ษกึศอื่พเํานะนแําค้หใะจนยีรเงรโงอข์ยราจาณค ปไอ่ตรไงา่ยอาษกึศรากงา  อ่ตา
("Übergangsempfehlung") นคะล่ตแก็ดเวัตนิมเะรปรากะลแก็ดเงอขนนแะคมาต

มถะรปนยีรเงรโ – ิมูภมฐปบัดะราษกึศราก

รีเกันว้ลแปไวั่ทยดโ่ตแ ฐัรมาตปไงา่ตกตแะจนยีรเงรโงอขทภเะรปา่ว้มแ ด้ไาษกึศรากิฒุวจ็รเําสถรามาสะจนย  3 ประเภท 
ก่แ้ดไ  "Hauptschulabschluss" )น้ตมยธัมบัดะรบักา่ทเบยีทเ( า่ทเบยีทเบบแอืรห , "Realschulabschluss" 

 ี่ทีปาษกึศมยธัมบัดะรบักา่ทเบยีทเ( 4) และ "Abitur" (  ี่ทีปาษกึศมยธัม 6)  ว้ลแนยีรเงรโงาบบัรหําส (  น่ชเ
า่วกยีรเี่ทอืรหมสะรปบบแนยีรเงรโ  "Gesamtschule")  ้ดไาษกึศรากิฒุวจ็รเําสถรามาสนยีรเกัน 2  งั้ทอืรห 3 ด้ไ็กยลเทภเะรป

มูิภยิตุทบัดะราษกึศราก

มูิภยิตุทบัดะราษกึศราก   II 
– พีชาชิวยาสาษกึศราก .ข อืรห ยัลายทิวาหมบัดะราษกึศราก .ก

กันําพนา่ที่ทดุจี่ทาษกึศมถะรปนยีรเงรโบักวยี่กเลูมอ้ขูดถรามาสนา่ท  อ่ตนึ้ขนั้นู่ยอยัศาอ
 ่มไอืรห้ดไงอเนยีรเงรโกอืลเถรามาสนา่ทา่วูดอืรห

รากมรรกะณคนางกันําสกาจ้ดไนยีรเงรโา้ขเ์ฑณกเบักวยี่กเลูมอ้ขงั้ทมวร  ลาบศทเกาจ มยธัมบัดะราษกึศราก
นา่ทงอขฐัรําจะรปมรรธนฒัวะลแาษกึศรากงวรทะรกงอข์ตซไบ็วเนใอืรห

กาจนยีรเา้ขเบัดะรดัวรากบัรหําสดันยามหบัร้ดไะจนา่ท นยีบเะทงลอื่มเ นยีรเงรโําจะรป์ยทพแ

ดใทภเะรปนยีรเงรโา่วูรคณุคะลแนา่ทงอขนาลหรตุบบักบอคบอรงา่ยอยุคดูพ  ดุสี่ทมสะามหเ
ยว้ด้ดไ นยีรเงอลดทงั่นปไา้ขเถรามาสงัย ฐัรงาบนใว้ลแนั้นกาจกอน

 ี่ท้ดไนยีรเงรโงอขทภเะรปบักวยี่กเลูมอ้ขูด www.kmk.org และ www.bmbf.de

่ที ๆงา่ตทภเะรปนยีรเงรโยาบิธอ์ธนัพมัสิฏปบบแพาภูด  www.bpb.de

 ี่ท นยีรเงรโกอืลเรากบัรหําสบอสจวรตรากยารูด  www.bamf.de

ปไอ่ตบัดะรนยีรเงรโงอขกอืลเวัต

นัวงา่วหะรก็ดเลแูดบัรนาถส
 ุยาอีมี่ทก็ดเ 3  )นับาถสงาบบัรหําสนั้นา่วกยอ้นอืรห( ปไนึ้ขีป 

( ก็ดเงยี้ลเบัรนาถสอืรหลาบุนอา้ขเิธทิสีม Kita  ๆก็ดเ้หใยว่ชี่ทง่ลหแน็ปเงึ่ซ )
ยเาษาภนยีรเถรามาสก็ดเี่ที่ทน็ปเงัยะลแมคงัสงาท์ธนัพมัสงา้รสมิ่รเ อนัมรอ

ดไกุนสงา่ย ้

่ท้ีดไก็ดเลแูดบัรนาถสงอข ๆงา่ตบบแปูรมวรพาภูด  
www.bildungsserver.de

เงรโอื่ชยารลูมอ้ขนาฐะลแนอสรากนยีรเรากนใดิควนแบักวยี่กเมวรพาภูด
่ทีลาบุนอนยีร  www.kita.de

ลาบุนอกอืลเรากบัรหําสบอสจวรตรากยาระลแปไวั่ทลูมอ้ข  
www.bamf.de

วคนา่ทงอขนาลหรตุบา่วบารท้หใอื่พเ์คงสะรปดุจีมวา่ลกงัดบัดะรดัวราก ม่ไอืรหนยีรเา้ขเะจี่ทนอ่กดใาขาสนใมิรสเง่สรากบัร้ดไร

 าญญัปงาทถรามาสมาวค พาภยากงาทรากานฒัพบอสดทะจนยีรเงรโําจะรป์ยทพแ
่ถิยา้ยี่ทก็ดเมุ่ลกนในัมรอยเาษาภู้รมาวคว้ลแงิ่ยงา่ยอะาพฉเยดโะลแ ามา้ขเน

นยีรเา้ขเบัดะรดัวราก

งอรคกปู้ผะลแก็ดเบัรหําส ๆงา่ตมรรกจิก
 ีนมรอยเศทเะรปนใกันําพามา้ขเนาฐนิ่ถยา้ยี่ทวัรคบอรคบัรหําส

ศึรากบบะรจใา้ขเงอรคกปู้ผะลแก็ดเ้หใยว่ชะจี่ทยามกามษศเิพอนสเอ้ขีม กษา
าษาภนา้ดอืลหเยว่ชะลแนัมรอยเงอข

 ี่ท้ดไรากาณรูบรตูสกัลหะลแนัมรอยเาษาภรตูสกัลหอนสเอ้ขูด www.bamf.de 

 งอรคกปู้ผบัรหําส ๆงา่ตรตูสกัลหอนสเอ้ข www.bildungsserver.de

งอรคกปู้ผนา่ผาษาภนา้ดะษกัทมิรสเง่สสากอโ  www.familienhandbuch.de

 าษกึศรากิฒุว
HAUPTSCHULABSCHLUSS

 นยีรเงรโ HAUPTSCHULE

ลัหา่ทเบยีทเบบแาษกึศรากิฒุวอืรห
งจบม. 3

าษกึศรากิฒุว
REALSCHULABSCHLUSS

 นยีรเงรโ REALSCHULE

มบจงัลหรตูสกัลหบจบอสอื่มเ . 4

 นยีรเงรโ GYMNASIUM

 าษกึศรากิฒุว
"MITTLERE REIFE" 
(  ี่ทีปาษกึศมยธัมบัดะร 4) 

 นยีรเงร Gymnasium 
 ี่ทีปาษกึศมยธัมบัดะรงึถนจ 4 
รตูสกัลหบจบอสรากีม่มไยดโ

าจาษกึศรากบจกาห้ดไนยีรเา้ขเถรามาสนยีรเกัน
 นยีรเงรโก Gymnasium มบัดะร . 4 

 าษกึศรากิฒุวบัร้ดไะลแ Realschulabschluss

นาฐนื้พนั้ขาษกึศรากบจรตับยีนศากะรปบัรหําส
 นั้นทภเะรปกุท

ด้ไพีชาชิวยาสรตูสกัลหาษกึศา้ขเถรามาส

 น่ชเ( งว่ชอ่ตนยีรเงรโ BOS)
 นาฐนื้พนั้ขาษกึศรากบจี่ทกาจงัลห

ศึรากบจรตับยีนศากะรปบัรบอสะจี่ทสากอโีมนา่ท
 นักน่ชเยว้ดงัลหยาภนใ้ดไนึ้ขงูสี่ทบัดะรนใาษก

ยัลายทิวาหมบัดะรนใอ่ตาษกึศา้ขเอื่พเ
กอโมิ่พเถรามาสยัลายทิวาหมบัดะราษกึศรากิฒุว

าสในตลาดแรงงาน

อชดิผบัรี่ทาษกึศรากิฒุวบยีทเนางกันําสะลแนอตนั้ขบักวยี่กเลูมอ้ขูด  ี่ท้ดไนา่ทงอขฐัรําจะรปบ www.anabin.kmk.org.

 มยธัมบัดะราษกึศรากบจรตับยีนศากะรปีม่มไงัยกาห
วุณุคบยีทเรากนวบะรก้ชใ่มไยดโบัดะรดัจรากบัรถรามาสนา่ทงอขนาลหรตุบ  ้ดไรากงาทน็ปเงา่ยอิฒ

ดูู้ผน็ปเะจง่หแะล่ตแาษกึศนาถสราหิรบู้ผะณค นั้นบัดะรดัจรากบัรหําส  บอชดิผบัรลแ
 ว้ลแมยธัมบัดะราษกึศรากรากมรรกะณคนางกันําสบักงลกตรากมาต

นยีรเงอลดทงั่นปไา้ขเ้หใีธิว้ชใะจบัดะรดัจราก่ญหในว่สยดโ

  

ก.

ข.

ข.ก.

นยีรเงรโา้ขเวัตมยีรตเราก

นยีรเา้ขเบัดะรดัวรากะลแนยีบเะทงลราก

แาษกึศรากิฒุว
า่ทเบยีทเบบ  („QUALI“)

 าษกึศรากิฒุวีมฐัรงาบนใ
Hauptschulabschluss  า่ทเบยีทเบบแ
("Quali") มรตูสกัลหบจอื่มเบอสรากน็ปเงึ่ซ . 
3  บอสงอ้ตน็ปเําจ่มไนยีรเกัน Quali 

หแําตาห้หใยว่ชะจวา่ลกงัดาษกึศรากิฒุว่ตแ
นึ้ขยา่ง้ดไทัษิรบนในางกึฝะลแาษกึศง่น

ถี่ทงาทน้สเกอืลเ
ม่ไอืรหงอ้ตกู

ท่งอขนาลหรตุบา่วามกอองดสแ์ธพัลลผกาห
ใอพงยีพเยาทา้ทกึสู้ร่มไอืรหปไนิกเกาบําลนา

 กอืลเ้ดไี่ทนยีรเงรโน
ยี่ลปเะจี่ทิธทิสีมนา่ทงอขนาลหรตุบว้ลแิตกปมาต

 ้ดไนยีรเงรโทภเะรปน
 นา้บรากําที่ทงา่วหะรนาลหรตุบอืลหเยว่ชราก

้นืเมาตนาลหรตุบา่ว้ดไบารทนา่ท้หใยว่ชะจ
ม่ไอืรหนัทนยีรเนั้ชนใาหอ

นุนสบันสนิงเ
าษกึศรากนา้ด

รนา้บี่ทู่ยอยัศาอ้ดไ่มไนา่ทงอขนาลหรตุบกาห
 นยีรเงรโบัดะรนใาษกึศี่ทงา่วหะ

กันบัรหําสอืลหเยว่ชนิงเบัรอขรคัมสถรามาสนา่ท
นยีรเ  (Schüler-BAföG)  ้ดไ

เปไอ่ตนั้ขาษกึศรากบัรหําสลผีมี้นนักวยีดเขไนอื่งเ
 าษกึศกันบัรหําสอืลหเยว่ชนิงเบัร้ดไี่ทู้ผ่ตแ นักน่ช

(Studenten-BAföG) 
 งึ่นหงึ่รคนวนําจน็ปเนืคนิงเะรําชงอ้ตะจ

เฎกะลแน้ตงอื้บเดนหํากอ้ขบักวยี่กเลูมอ้ขูด
 ี่ท้ดไนิ่ถยา้ยพยพอู้ผบัรหําส์ฑณก

www.bafoeg.de

ต้ะจี่ทน็ปเําจมาวค
ษศเิพน็ปเมิรสเง่สงอ
 าญญัปงาทรากิพมาวคีมี่ทีณรกนใ

 จใติจงาทอืรห พาภยากงาท
ศึราก์ยนูศนในยีรเา้ขเ้ดไะจนา่ทงอขนาลหรตุบ

 ๆนั้นน็ดเะรปลแูดี่ทษศเิพรตูสกัลหาษก
จมยธัมบัดะราษกึศรากรากมรรกะณคนางกันําส

งอ้ตน็ปเําจนา่ทงอขนาลหรตุบา่วนิสดัตู้ผน็ปเะ
 ่มไอืรหษศเิพรตูสกัลหาษกึศรากบัร

ษศเิพบบแบัดะรดัวรากนวบะรก้ชใยดโ

มิ่รเิรดิคมาวค
งอรคกปู้ผกาจ

ขัง็ขแงา่ยอมว่รนว่สีมถรามาสนา่ท
โนในัวําจะรปติวีชนผแงาวรากนใน

 ้ดไนยีรเงร
อขรากมรรกะณคน็ปเมว่รรากยว้ด

 น่ชเ นยีรเงรโง
 งอรคกปู้ผยา่ฝาษกึรปี่ทะณค

น้ตน็ปเ
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บัดะรดัจรากะลแิฒุวบยีทเราก

ษาภมิรสเง่สราก
ดิกเนา้บศทเะรปงอขา

ปเ้ดไอ้ขน็ปเอืถศทเะรปงา่ตาษาภนใู้รมาวค
 นางําที่ทนาถสะลแนยีรเงรโนใบยีร

นา่ทงอขนาลหรตุบงอขดิกเนา้บาษาภนั้นะฉ
 นักน่ชเมิรสเง่สรากบัร้ดไรวคงึจ

 ี่ทมิตเมิ่พเลูมอ้ขูด www.bamf.de

รากบัรา้ขเมิ่รเ
ว้ลแาษกึศ

แมิ่รเ
ว้ล

เ่มไงัย
มิ่ร


