
التجهيز للمدرسة

رعاية األطفال
 ميكن لألطفال بداية من 3 سنوات (ويف بعض املؤسسات قبل ذلك)

 الذهاب إىل رياض األطفال أو حضانة الرعاية اليومية لألطفال، حيث
 ميكهنم بناء أول عالقة اجمتاعية مع األطفال اآلخرين وكذلك اكتساب

اللغة األملانية بهسولة.

نظرة عامة عىل أشاكل الرعاية عرب املوقع اإللكرتوين

 نظرة عامة عىل املفاهمي التعلميية والباحث عن رياض األطفال عرب
 املوقع اإللكرتوين

 معلومات عامة وقامئة حبث الختيار أماكن رياض األطفال عرب املوقع
 اإللكرتوين

 هناك عروض خاصة للعائالت من أصول مهاجرة ملساعدة األطفال والوالدين
للتعرف عىل النظام املدريس األملاين ولتحسني اللغة.

عروض أملانية ودورات االندماج عرب املوقع اإللكرتوين

عروض التعلمي للوالدين عرب املوقع اإللكرتوين

إماكنيات تعزيز القدرات اللغوية للوالدين عرب املوقع اإللكرتوين

برامج لألطفال والوالدين

كيف يسير نظام التعليم األملاني؟

الدراسة بدأت للتو

طفلي

أ. < 5 سنوات

ب. > 5 سنوات

 وتستغرق املرحلة االبتدائية من 4 إىل 6 سنوات حسب الوالية. تلك سنوات طفلك األوىل يف املدرسة – شارك يف هذه التجربة! من
 املهم جًدا االستفادة من عروض مثل اجمتاع أولياء األمور أو لقاء اآلباء ملعرفة كيف هو أداء طفلك أو طفلتك يف احلصة الدراسية

وكيف يتعاملون مع زمالهئم يف الدراسة.

 يف السنة الهنائية ُتقَرر كيفية استمكال املسار املدريس، حيث يقدم معمل املرحلة االبتدائية توصية ("توصية انتقالية") بناًء عىل الدرجات
والتقيمي الخشيص للطفل.

املرحلة األولى – املدرسة االبتدائية

ما املدارس االبتدائية املخصصة حملل إقامتك، وهل ميكنك اختيار هذه املدرسة بنفسك وكذلك معلومات عن ال
التحاق هبا، ُلك هذا جتده من خالل السلطات التعلميية، أو إدارة املدينة أو من خالل موقع اإلنرتنت التابع لوزارة الثقافة يف واليتك.

وتتلىق كذلك بعد تجسيل الدخول موعًدا مع طبيب املدرسة إلجراء اختبار الدخول الطيب.

التسجيل واختبار دخول املدرسة

يفرتض أن يساعد هذا االختبار عىل معرفة ما إذا اكن طفلك ما يزال حيتاج دمع يف جمال ما قبل دخول املدرسة.
يفحص الطبيب التطور البدين والقدرات العقلية وخاصة املعرفة األملانية لألطفال من أصول مهاجرة.

اختبار دخول املدرسة

 جتدون معلومات حول اإلجراءات واملراكز املعنية باالعرتاف بالهشادات يف الوالية االحتادية
التابعة هلا عرب املوقع اإللكرتوين                             .

 ميكن دجم طفلك دون إمتام إجراءات االعرتاف الرمسية يف حالة عدم حصوله عىل هشادة
 مدرسية. وختتص باالندماج إدارُة املدرسة املعنية بعد التشاور مع السلطات التعلميية. وجيري

حتديد املستوى غالًبا من خالل حصة جتريبية.

االعتراف واالندماج

أ

نعم

 احلاجة

للدعم اخلاص
 يذهب طفلك ملدرسة مناسبة لذوي
 االحتياجات اخلاصة يف حال اكن

 يعاين من إعاقة عقلية أو بدنية أو حسية.
 وتقرر السلطات التعلميية اختاذ إجراء
 خاص، إذا اكنت هناك حاجة للدمع

التعليمي اخلاص.

 شهادة التعليم العالي

العامة (الثانوية العامة)

 شهادة التعليم العالي

املتخصصة (الثانوية الفنية)

 املرحلة الثانوية العليا

 واملدارس االنتقالية (املدارس

الثانوية املهنية مثًال)

 التدريب املهني (املدارس

املزدوجة أو اخلالصة)

املرحلة الثانوية الثانية

أ. التعليم العالي أم –  ب. التدريب املهني؟

 ولذلك يحمس بااللتحاق بالثانوية حىت الصف العارش
أو احلصول عىل الهشادة اإلعدادية

يحمس جبميع الهشادات املدرسية لاللتحاق بالتدريب املهين

 املدارس االنتقالية (مثًال

املدارس الثانوية املهنية)
 حىت بعد انهتاء التدريب املهين هناك إماكنية للتقدم

للحصول عىل هشادة التعلمي العايل وللدراسة.
وتزيد الهشادة اجلامعية فرصك يف سوق العمل.

ب أ

 بالرمغ من تفاوت أنواع املدارس من والية إىل أخرى إال أن هناك ثالث هشادات إمتام التعلمي ميكن احلصول علهيا معوًما: هشادة املدرسة األساسية (أو املؤهلة)
وهشادة اإلعدادية وهشادة الثانوية العامة. ميكن أن حتصل يف بعض املدارس (مثال املدارس الشاملة) عىل هشادتني أو مجيع الهشادات.

املرحلة الثانوية

 املدرسة

األساسية

 شهادة املدرسة

األساسية
 أو هشادة املدرسة األساسية املؤهلة

بعد الصف التاسع الدراّيس.

 املدرسة

املتوسطة

 الشهادة

اإلعدادية
 من خالل اختبار بعد الصف

العارش الدراّيس.

 املدرسة

الثانوية

 الشهادة

املتوسطة
 املدرسة الثانوية حىت الصف
العارش الدراّيس دون اختبار

املرحلة الثانوية األولى – املدارس الثانوية

 على الطريق

الصحيح؟
 يف حال تبني لك أن املدرسة املختارة

 أكرب أو أقل من قدرات طفلك، هناك داًمئا
 إماكنية لتغيري نوع املدرسة. وُيفضل
 مساعدة طفلك عىل إجناز الفروض

 املدرسية ملعرفة كيف يبيل جيًدا يف
الدراسة.

ال

ب

 هل لديك أطفال يف سن املدرسة؟ ميكنك هنا احلصول عىل نظرة عامة عىل
 مراحل التعلمي املختلفة وأنواع املدارس وستتعرف عىل بعض النصاحئ املفيدة،

:وكيف ميكنك دمع طفلك من خالل تعلمي ناحج يف أملانيا

 تعزيز

اللغة األم
 ميكن أن تكون اللغة األجنبية

 مزية يف املدرسة والعمل. لذلك
 جيب تمنية اللغة األم لدى طفلك.
 معلومات عرب املوقع اإللكرتوين

www.bamf.de

ناقش مع طفلك ومعمليه بعناية أفضل نوع مدرسة تناسبه. وميكن باإلضافة إىل ذلك يف بعض الواليات حضور حصة جتريبية.

معلومات حول أنواع املدارس املختلفة عرب املوقع اإللكرتوين

الرمس التفاعيل ألنواع املدارس عرب املوقع اإللكرتوين

قامئة حبث الختيار املدرسة من خالل املوقع اإللكرتوين

اختيار املدرسة الثانوية

 الشهادة

األساسية التأهيلية

 
 توجد كذلك يف بعض الواليات الهشادة

 األساسية التأهيلية. وهو اختبا ٌر تأهييل يف
 هناية الصف التاسع الدراس ّي. ال ُيشرتط
 إجراء هذا االختبار التأهييل ولكنه يهسل

 بصورة كبرية إجياد مقعد للتدريب
املهين يف إحدى الرشاكت.

 دعم التأهيل

املهني
 ميكن لطفلك التقدم بطلب للحصول عىل

 املنحة االحتادية لدمع التعلمي (            ) إذا مل
 يكن يقمي يف املزنل أثناء فرتة الدراسة. وينطبق
 األمر ذاته عىل استمكال التأهيل املهين، غري أنه

 جيب رد نصف املبلغ بالنسبة للطالب. جتدون
 معلومات حول الرشوط والقواعد لملهاجرين

 عرب املوقع اإللكرتوين

BAföG

 مبادرة

اآلباء
 ميكنك التدخل يف صياغة

 احلياة املدرسية، اكالنضامم
 إىل املجالس املدرسية مثل
 جملس اآلباء عىل سبيل

املثال.

Europäische Union
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