PAANO NGA BA ANG SISTEMA NG MGA
PAARALAN SA ALEMANYA?

        
    
    
 

NAGSIMULA NA
NG PAG-AARAL

OO

PAGKILALA AT INTEGRASYON
Ang impormasyon tungkol sa pag-aayos ng pagkilala o ‘recognition’ at ang autorisadong
opisina na nagkikilala ng mga sertipiko sa inyong pederal na estado ay makikita sa
www.anabin.kmk.org.

HINDI

ANG ANAK KO AY
A. < 5 TAON
B. > 5 TAON

A

Kung hindi pa nakatatapos ng pag-aaral ang inyong anak, maari siyang makapasok sa
paaralan kahit wala pang opisyal na ‘recognition.’ Ang paaralan mismo ang responsable para
ayusin ang proseso ng pagkilala para sa mga dokumento ng inyong anak sa pamamagitan ng
pag-presenta mga dokumento sa munisipalidad ng paaralan. Kadalasan, isasali ang
estudyante sa isang ‘Trial Class’ para malaman ang nararapat na baitang na kanyang pasukan.

B

PAGHAHANDA PARA SA PAARALAN
PANG ARAW-ARAW NA PAGHAHANDA SA BATA
Maaaring pumasok ng “Kindergarten” o “Child Day-Care
Center” (Kita) ang mga bata na nasa edad 3 taong gulang
(may mga institusyon para sa mga batang mas mababa sa
3 taon ang edad). Sa pamamagitan ng mga institusyon na
ito, makakasalamuha ng inyong anak ang ibang bata sa
pamamagitan ng paglalaro at makatutulong ito upang
matuto ng wikang Aleman.
Pangkalahatang ideya tungkol sa mga uri ng pag-aalaga ng
bata sa www.bildungsserver.de
Pangkalahatang ideya ng mga “Mga” at pagkakakitaan sa
www.kita.de
Matatagpuan ang mga karaniwang impormasyon at
checklist para sa pang araw-araw na paghahanda sa mga
bata sa www.bamf.de

MGA PROGRAMA PARA SA MGA ANAK
AT MAGULANG
May mga espesyal na programa para sa mga
dayuhang pamilya (para sa mga bata at kanilang mga
magulang) na nagbibigay-tulong para maintindihang
mabuti ang sistema ng mga paaralan sa Alemanya at
para matutunan ang wikang Aleman.
Matatagpuan ang mga kursong pang integrasyon at
wikang Aleman sa www.bamf.de
Matatagpuan ang mga Programa sa Edukasyon para
sa mga magulang sa www.bildungsserver.de
Mga posibilidad na matuto ng wika sa pamamagitan
ng ibang mga magulang sa
www.familienhandbuch.de

PAGPAPALAGANAP
NG SARILING WIKA
Magagamit din ang sariling wika

ENROLLMENT AT ENROLLMENT TEST

ng pinanggalingang bansa sa
paaralan at sa trabaho kaya
hinihikayat pa din ang pagsasanay

Maaari kayong pumili ng paaralan sa inyong munisipalidad at ang impormasyon tungkol
sa mga paaralang ito ay matatagpuan sa munisipyo or sa Ministry of Culture ng inyong
pederal na estado. Bibigyan kayo ng appointment para sa ‘enrollment test’ sa araw ng
pagpapalista. Ang enrollment test ay pagpapasinayaan ng principal o doktor ng paaralan.

KINAKAILANGAN
NA PAGSASANAY NA
ESPESYAL
Kung may disability na mental, pisikal

ng inyong mga anak dito.
Matatagpuan ang impormasyon
tungkol dito sa

www.bamf.de

ANG ENROLLMENT TEST

o „sensory“ ang inyong anak, papasok
siya ng isang espesyal na paaralan.

Ang test na ito ay makatutulong para malaman kung may mga bagay pa na kailangan sanayin o
matutunan ang anak ninyo bago siya pumasok sa paaralan. Titingnan ng doktor ng paaralan ang physical
development, ang mga kakayanan na mental at ang mga kakayanan sa wikang Aleman, lalo na sa mga bata na galing
ibang bansa.

Kung may kinakailangan na pagsasanay
na espesyal, ang opisinang munisipal
ng mga paaralan ang magdedesisyon
tungkol dito sa loob ng isang
pagpapalakad na espesyal.

EDUKASYONG ELEMENTARYA - MABABANG PAARALAN/ ELEMENTARYA
Depende sa pederal na estado, tatagal ng 4 o 6 na taon ang elementary school. Iyan ang pang-unang mga taon sa
paaralan ng inyong anak. Para malaman ninyo kung paano ang araw-araw nilang buhay sa paaralan at paano ang
kanyang mga relasyon sa mga ibang bata sa paaralan, importante na dumadalo kayo sa mga programa ng paaralan,
katulad ng mga pagpupulong ng mga magulang.

PAGKUKUSA
NG MGA
MAGULANG
Maaari kayong maging aktibo sa

La dernière année en école primaire décide de la suite du parcours scolaire. A cette fin, les instituteurs donnent une
recommandation sur la base des notes et d’une évaluation personnelle de l’enfant (« Übergangsempfehlung »). Sa
huling taon ng elementary school, kailangan gumawa ng desisyon tungkol sa kinabukasan sa paaralan ng inyong anak.
Susulat ang mga guro ng rekomendasyon tungkol sa susunod na paaralan, alin ay depende sa mga grado at sa sariling
pagsusuri ng bata.

pag-ayos ng kabuhayan sa loob
ng paaralan sa pamamagitan
halimbawa ng pagsali sa mga
board ng paaralan katulad ng
board ng mga magulang.

ANG PAGPILI NG PAARALANG SEKUNDARYA
Pag-uusapan ninyo ng mabuti sa inyong anak at sa mga kanyang guro kung anong uri ng paaralan ang pinaka-mahusay
para sa inyong anak. Sa ibang mga pederal na estado ay mga „trial class“ na maaaring salihan.
Mga impormasyon sa mga iba't ibang uri ng paaralan sa www.kmk.org at www.bmbf.de
Interactive graphics tungkol sa mga uri ng paaralan sa www.bpb.de
Checklist tungkol sa pagpili ng paaralan sa www.bamf.de

PAARALANG SEKUNDARYA
Iba't iba ang mga uri ng paaralan depende sa pederal na estado, pero karaniwan maaari makatapos ng paaralan sa
pamamagitan ng tatlong uri: makatapos ng kwalipikasyon sa Hauptschule (tawag din Quali), sa Realschule at puwede
makakuha ng Abitur. Mayroon din ng mga paaralan (halimbawa ang Gesamtschule), saan puwede makakuha ng dalawa o
ng lahat ng uri ng kwalipikasyon.

EDUKASYONG SEKUNDARYA I – PAARALANG SEKUNDARYA

TAMA BA ANG
DAAN?
Kung napansin ninyo na
nahihirapan masyado ang inyong
anak o masyadong madali para sa
inyong anak ang kanyang piniling
paaralan, maaari siyang lumipat sa ibang
uri ng paaralan. Para malaman ninyo
kung ano ang kakayahan ng inyong
anak sa paaralan, makakatulong ang
pagsama ninyo sa bata habang
gumagawa siya ng kanyang
takdang aralin.

GYMNASIUM
(PANGUNANG URI NA
HIGH SCHOOL)

REALSCHULE
(PANGALAWANG URI NA
HIGH SCHOOL)

HAUPTSCHULE
(PANGATLONG URI
NA HIGH SCHOOL)

KWALIPIKASYON
GALING SA GYMNASIUM
(MITTLERE REIFE)

KWALIPIKASYON
GALING SA REALSCHULE

KWALIPIKASYON
GALING SA
HAUPTSCHULE

Gymnasium hanggang sa ika-10
baitang, walang pagsusulit.

sa pamamagitan ng isang
eksamen pagkatapos ng
ika-10 baitang.

o Qualified High School
Diploma pagkatapos ng
ika-9 na baitang.

ANG „QUALI“
May mga ilan na pederal na
estado, kung saan mayroon din
ng „Qualified High School Diploma“
na galing sa „Hauptschule“. Ito ay
isang pagsusulit sa katapusan ng
ika-9 na baitang. Hindi kailangan
gawin ang Quali, pero mas madali
ang paghahanap ng lugar para sa
bokasyonal na pagsasanay sa
isang kompaniya, kung may
ginawang pagsusulit.

PANGALAWANG EDUKASYON II A. EDUKASYON SA UNIBERSIDAD O
B. BOKASYONAL NA PAGSASANAY?

A

B

MATAAS NA PAARALANG
SEKUNDARYA AT „TRANSIT SCHOOL“
(HALIMBAWA FOS)

BOKASYONAL NA PAGSASANAY
(VOCATIONAL TRAINING)
(DUAL O SA PAARALAN LANG)

Para makapasok dito, kailangan makatapos ng
ika-10 baitang sa Gymnasium o ng Realschule.

Kahit anong uri ng high school ang natapos,
maaaring makapasok ng vocational training.

TULONG
PINANSYAL SA
BOKASYONAL NA
PAGSASANAY (VOCATIONAL
TRAINING)
Kung hindi nakatira sa bahay ng mga
magulang habang nag-aaral ang bata, maaari
siya mag-apply para sa tulong-pinansyal para sa
mga estudyante (Schüler-BAföG), ngunit

TRANSIT SCHOOL (HALIMBAWA: BOS)
Kahit nakatapos na ng bokasyonal na pagsasanay/
vocational training, maaari pa rin makakuha ng mas
mataas na school qualification at mag-aral sa unibersidad.
Sa pamamagitan ng isang degree sa unibersidad maaari na
gaganda ang tanawin sa paghanap ng trabaho.

kailangan ibalik ang kalahati nito. Ang mga
impormasyon tungkol sa mga kinakailangan
at karagdagang-impormasyon para sa
mga migrante mahahanap ninyo sa
www.bafoeg.de.

GENERAL HIGHER EDUCATION
ENTRANCE QUALIFICATION (ABITUR)

Europäische Union
Ang proyektong ito ay katuwang na pinondohan ng
Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).

SUBJECT-SPECIFIC HIGHER
EDUCATION ENTRANCE
QUALIFICATION (FACHABITUR)

