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 آموزش اولیه و پیش دبستانی

 .پیش دبستانی در آلمان داوطلبانه است های  کالسحضور در مهد کودک و  .1

 .اجتماعی خود را پرورش می دهند زندگی در مهد کودک ، کودکان مهارت های .2

 .یابند گیرند و فرصتی برای پیشرفت در زبان می را یاد می زبان آلمانی  .3

  .های خارجی بیشتر برای انتگره شدن بچه مهد کودک فرصتی است .4

 نخستین مرحله

 دبستان

 .شود شروع میبدون به تعویق انداختن سالگی  6مدرسه از سن  .1

 .سال اول تحصیل اجباری است 11 .2

 .طول می کشد( سال 4 آلماندر سایر ایالت های )سال  6در برلین و براندنبورگ مدرسه ابتدایی  .3

 .توانند از مدرسه به دبیرستان بروند ن و براندنبورگ، بچه ها مییدر برل .4

 

 ثبت نام در مدرسه

 .دهد اطالع میوالدین  را به و نام مدرسه ثبت نام زمان ،از طریق پست  ی آموزش اداره .1

 .شود اطالع داده  اداره آموزش باید به مورد سایر درخواست ها مانند مدارس دو زبانهدر  .2

 (ای که به شما پیشنهاد شده را تغییر دهید اگر بخواهید مدرسه) درخواست تعویض مدرسه .3

رشد بررسی  -در برلین معموالً معاینه در اداره بهداشت انجام می شود )معاینه پزشکی برای ثبت نام در مدرسه  .4

 .(با سنناسب تم

 .تهیه پاکت مخروطی شکالت و شیرینی و آماده شدن برای روز اول مدرسه .5

 

 ی دبستان دوره

 (خواهد بود یمعلمان شفاه ارزیابی) .ای به شاگردان داده نخواهد شد در دو سال اول دبستان نمره .1

 (گیرند قرار می یک گروه در 2و  1بچه های کالس  -مرحله اولیه مدرسه )وجود دارد  Jül یا SAPH در برلین مدل .2

 استسه سال محدود به (ی اولیه مدرسه  مرحله)    SAPH   درحضور  .3

 ی دوره تحصیالت اجباری نیست حضور در سال سوم به منزله  ادامه .4

 .یک امر عادی است باالتربه کالس  رفتن .5

 .اقدامات حمایتی جبران می شود و نه با تکرار کل سال تحصیلیکمبودهای یادگیری با  .6

 آموزش روی زبان آلمانی و ریاضیات متمرکز است .7

 .است و موزیک علوم پایهمثل  دیگری های آموزش یادگیری مکمل این دروس .8



 .شود از کالس سوم آموزش یک زبان خارجی شروع می .9

 

 برای آگاهی بیشتر

 .خارج از خانواده است اجتماعی زندگی اجباری ی دبستان اولین دوره .1

تواند را کنند تا ب (Jugendsamt)با ثبت نام در مدرسه ، والدین می توانند تقاضای گواهی از اداره رفاه جوانان .2

 .دنکن نام ثبت (Hort)کودک را در یک مرکز مراقبت روزانه

 

 1 متوسطه آموزش

  .استدبیرستان  رسیدن به و گیری انتخاب و جهتی  مرحلهشامل  آموزش متوسطه .1

 .به پایان می رسد ( eBBR    MSA)  ،BBRمتوسطه ،    متوسطه با گواهی دوره آموزش .2

 .به دانش آموز حق ورود به دبیرستان را می دهد MSA    (ی راهنمایی التحصیلی مدرسه فارغ) .3

 .معلمین دارد اینکه دانش آموزان چه نمره ای بگیرند، بستگی به عملکرد تحصیلی و ارزیابی .4

 .تحصیالت اجباری با سال دهم مدرسه به پایان می رسد .5

دسترسی  باالتر تحصیالت، دانش آموزان به  MSA )یا BBR)  ،eBBRفارغ التحصیلی ی و نمره بسته به  چگونگی .6

 .خواهند یافت

7. MSA   (ی راهنمایی التحصیلی مدرسه فارغ)      با، دبیرستان های فنی ای های حرفه آموزشدسترسی به دوره های 

 .کند و دبیرستان های فنی را ممکن می (OSZ) مدرک دیپلم فنی

فراهم تحصیل در دانشگاه را نیز امکان ای به شدت شغل محور هستند ، اما  حرفه های فنی و دبیرستان های دانشکده .8

 .کنند می

 

 دبیرستان

  .ترین راه برای رسیدن به دیپلم متوسطه است دبیرستان سریع .1

 .دانش آموزان را بررسی می کند درسی دبیرستان به طور مداوم عملکرد .2

 .می شوند فرستادهدانش آموزانی که عملکرد ضعیفی دارند به دوره دیگری از تحصیل  .3

  .است دو زبان خارجیآموزش  :  ترین مولفه اساسی .4

 .دانشگاهیدسترسی مستقیم به انواع آموزش های حرفه ای ، دانشکده فنی یا تحصیالت  .5

 

 

 


