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ورقة المعلومات ھذه متاحة باللغات:
 العربیة

 األلمانیة
 االنجلیزیة

 الروسیة
 الفرنسیة
 اإلیطالیة
 الرومانیة
 الروسیة
 الصربیة
 اإلسبانیة
 التركیة

یذھب إلى
طفـلـي

ما ھي المدارس التكمیلیة المتاحة؟
یوجد العدید من المدارس التكمیلیة: 

 Werkrealschule(المدرسة األساسیة) و Hauptschule
(المدرسة الثانویة المھنیة)، Realschule (المدرسة الثانویة 

المتخصصة)، Gymnasium (الثانویة العامة) 
وGemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة).

 Werkrealschule(المدرسة األساسیة) و Hauptschule
(المدرسة الثانویة المھنیة):

 Werkrealschule(المدرسة األساسیة) و Hauptschule یكمن الھدف من
(المدرسة الثانویة المھنیة) في دعم المواھب العملیة وتحضیر األطفال لـ مھنة 

التدریب الوظیفي.
یتم الحصول على شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة في نھایة الصف التاسع. 
یتم الحصول على شھادة إتمام التدریب المتوسط في نھایة الصف العاشر. 

Realschule (المدرسة الثانویة المتخصصة):
في Realschule (المدرسة الثانویة المتخصصة)، یكتسب التالمیذ 

والتلمیذات قدرات عملیة، ویتعلمون كیفیة فھم العالقات النظریة. وتؤدي 
Realschule (المدرسة الثانویة المتخصصة) إلى التدریب العام الموسع 

وتُسھل بدء التدریب الوظیفي. 
یُمكن عقد اختبار شھادة إتمام المدرسة اإلعدادیة في نھایة الفصل الدراسي 
التاسع، ویمكن عقد اختبار المدرسة الثانویة المتخصصة التحصیل العلمّي 

المتوسط) في نھایة الفصل الدراسي العاشر.

Gymnasium (الثانویة العامة):
في Gymnasium (الثانویة العامة) یكتسب التالمیذ والتلمیذات مجموعة 
واسعة ومتنوعة من المعارف العامة. وتُعّدھم ھذه المدرسة الثانویة العامة 

بشكٍل خاص لـ الدراسة الجامعیة. 
في Gymnasium (المدرسة الثانویة) یحصل التالمیذ والتلمیذات بعد 

الفصل الدراسي الثاني عشر أو الثالث عشر على شھادة الثانویة العامة. 

Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة):
في Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة) یتعلم األطفال ممن 

لدیھم ظروف مختلفة معًا في مدرسٍة واحدة. وھنا یكون لدى التالمیذ 
والتلمیذات إمكانیة عقد كافة االختبارات النھائیة (شھادة إتمام المرحلة 

اإلعدادیة بعد الفصل الدراسي التاسع، التحصیل العلمي المتوسط بعد الفصل 
الدراسي العاشر، وشھادة الثانویة العامة بعد الفصل الدراسي الثاني عشر أو 
الثالث عشر). جمیع االمتحانات النھائیة مماثلة لنظیراتھا من االمتحانات في 

أنواع المدارس األخرى. 
تتواصل Gemeinschaftsschule (المدارس األھلیة) بشكل جید مع المدارس 
التكمیلیة األخرى. وھكذا، على سبیل المثال، بعد اجتیاز امتحانات المرحلة الثانویة 
المتخصصة في Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة)، یُمكن الحصول 

على شھادة الثانویة العامة في المدرسة الثانویة المتخصصة. 
Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة) ھي دائًما مدرسة یوم كامل. 

(مراكز التعلیم واإلرشاد الخاص):
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungs-

zentren/SBBZ
 یعاني طفلك من إعاقة ویحتاج إلى دعم تعلیمي خاص؟ ھناك مدارس خاصة 

(SBBZ) لألطفال الذین یحتاجون إلى دعم تعلیمي خاص في الرؤیة، 
االستماع، التعلم ، التطور العقلي، التحدث ، المھارات الحركیة ، والتطور 

االجتماعي والعاطفي.

ما ھي المدرسة التكمیلیة األنسب لطفلي؟
تحدَّث إلى معلمي ومعلمات Grundschule (المدرسة االبتدائیة) الخاصة 

بطفلك. حیث سیوفرون لك النصائح حول المدرسة التكمیلیة. 
في النھایة، بصفتك أحد الوالدین، أنت من یتخذ القرار النھائي فیما یتعلق بالمدرسة 

التكمیلیة التي سیلتحق بھا طفلك بعد Grundschule (المدرسة االبتدائیة). 
ما ھو خیارك: القرار لیس بالضرورة حتمی�ا. حیث یُمكن تبدیل نوع المدرسة 

إذا أراد طفلك ذلك.
عالوة على ذلك، یُمكن لطفلك بعد إتمام نوع من أنواع المدرسة اختیار 

طریق آخر لمواصلة تعلیمھ المدرسّي. بعد الحصول على شھادة المدرسة 
الثانویة المتخصصة، یُمكن للتالمیذ والتلمیذات على سبیل المثال ارتیاد 

berufliches Gymnasium (المدرسة الثانویة المھنیة) والحصول على 
شھادة الثانویة العامة. 

 العربیة

المدرسة االبتدائیة
(4 سنوات)

المدرسة 
األساسیة
(5 سنوات)

المدرسة الثانویة 
المتخصصة

(6 سنوات)

المدرسة الشاملة
(5 - 9 سنوات)

المدرسة الثانویة 
العامة

(8 - 9 سنوات)
المدرسة 
الثانویة 
المھنیة

(6 سنوات)

المدرسة 
الثانویة 

المتخصصة

الدراسة مؤسسة التدریب المھني/المدرسة المھنیة

 ميلعتلا زكارم
 صاخلا داشرإلاو

Bildungsregion 
Bodenseekreis ما ھي المدارس التكمیلیة المتاحة؟ما ھي المدارس التكمیلیة المتاحة؟

یوجد العدید من المدارس التكمیلیة: یوجد العدید من المدارس التكمیلیة: 
WerkrealschuleWerkrealschule(المدرسة األساسیة) (المدرسة األساسیة) و و HauptschuleHauptschule
(المدرسة الثانویة المھنیة)، (المدرسة الثانویة المھنیة)، RealschuleRealschule (المدرسة الثانویة  (المدرسة الثانویة 

المتخصصة)، المتخصصة)، GymnasiumGymnasium (الثانویة العامة)  (الثانویة العامة) 
ووGemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة). (المدرسة األھلیة).

Werkrealschule(المدرسة األساسیة) و Hauptschule
(المدرسة الثانویة المھنیة):

WerkrealschuleWerkrealschule(المدرسة األساسیة) و (المدرسة األساسیة) و HauptschuleHauptschule یكمن الھدف من یكمن الھدف من
دعم المواھب العملیة(المدرسة الثانویة المھنیة) في دعم المواھب العملیةدعم المواھب العملیة(المدرسة الثانویة المھنیة) في دعم المواھب العملیة(المدرسة الثانویة المھنیة) في (المدرسة الثانویة المھنیة) في دعم المواھب العملیةدعم المواھب العملیة وتحضیر األطفال لـ  وتحضیر األطفال لـ مھنة مھنة 

التدریب الوظیفي.التدریب الوظیفي.
في نھایة الصف التاسع. شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة في نھایة الصف التاسع. في نھایة الصف التاسع. شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة في نھایة الصف التاسع. شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة في نھایة الصف التاسع. في نھایة الصف التاسع.  یتم الحصول على یتم الحصول على 
في نھایة الصف العاشر. شھادة إتمام التدریب المتوسط في نھایة الصف العاشر. في نھایة الصف العاشر. شھادة إتمام التدریب المتوسط في نھایة الصف العاشر. شھادة إتمام التدریب المتوسط شھادة إتمام التدریب المتوسط في نھایة الصف العاشر. في نھایة الصف العاشر.  یتم الحصول على یتم الحصول على 

Realschule (المدرسة الثانویة المتخصصة):
في في في في RealschuleRealschule (المدرسة الثانویة المتخصصة)، یكتسب التالمیذ  (المدرسة الثانویة المتخصصة)، یكتسب التالمیذ 

قدرات عملیة، والتلمیذات قدرات عملیة، قدرات عملیة، والتلمیذات قدرات عملیة، والتلمیذات والتلمیذات قدرات عملیة، قدرات عملیة، ویتعلمون كیفیة فھم ویتعلمون كیفیة فھم العالقات النظریةالعالقات النظریة. وتؤدي . وتؤدي 
RealschuleRealschule (المدرسة الثانویة المتخصصة) إلى  (المدرسة الثانویة المتخصصة) إلى التدریب العام الموسعالتدریب العام الموسع

وتُسھل بدء التدریب الوظیفي. وتُسھل بدء التدریب الوظیفي. 
یُمكن عقد یُمكن عقد اختبار شھادة إتمام المدرسة اإلعدادیةاختبار شھادة إتمام المدرسة اإلعدادیة في نھایة الفصل الدراسي  في نھایة الفصل الدراسي 
التاسع، ویمكن عقد التاسع، ویمكن عقد اختبار المدرسة الثانویة المتخصصةاختبار المدرسة الثانویة المتخصصة التحصیل العلمّي  التحصیل العلمّي 

المتوسط) في نھایة الفصل الدراسي العاشر.المتوسط) في نھایة الفصل الدراسي العاشر.

Gymnasium (الثانویة العامة):
في في في في GymnasiumGymnasium (الثانویة العامة) یكتسب التالمیذ والتلمیذات مجموعة  (الثانویة العامة) یكتسب التالمیذ والتلمیذات مجموعة 
واسعة ومتنوعة من واسعة ومتنوعة من المعارف العامة.المعارف العامة. وتُعّدھم ھذه المدرسة الثانویة العامة  وتُعّدھم ھذه المدرسة الثانویة العامة 

بشكٍل خاص لـ بشكٍل خاص لـ الدراسة الجامعیةالدراسة الجامعیة. . 
في في في في GymnasiumGymnasium (المدرسة الثانویة) یحصل التالمیذ والتلمیذات بعد  (المدرسة الثانویة) یحصل التالمیذ والتلمیذات بعد 

الفصل الدراسي الثاني عشر أو الثالث عشر على الفصل الدراسي الثاني عشر أو الثالث عشر على شھادة الثانویة العامة. شھادة الثانویة العامة. 

Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة):
في في في في GemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة) یتعلم األطفال ممن  (المدرسة األھلیة) یتعلم األطفال ممن 

لدیھم لدیھم ظروف مختلفة معًاظروف مختلفة معًا في مدرسٍة واحدة. وھنا یكون لدى التالمیذ  في مدرسٍة واحدة. وھنا یكون لدى التالمیذ 
والتلمیذات إمكانیة عقد والتلمیذات إمكانیة عقد كافة االختبارات النھائیةكافة االختبارات النھائیة (شھادة إتمام المرحلة  (شھادة إتمام المرحلة 

اإلعدادیة بعد الفصل الدراسي التاسع، التحصیل العلمي المتوسط بعد الفصل اإلعدادیة بعد الفصل الدراسي التاسع، التحصیل العلمي المتوسط بعد الفصل 
الدراسي العاشر، وشھادة الثانویة العامة بعد الفصل الدراسي الثاني عشر أو الدراسي العاشر، وشھادة الثانویة العامة بعد الفصل الدراسي الثاني عشر أو 
الثالث عشر). جمیع االمتحانات النھائیة مماثلة لنظیراتھا من االمتحانات في الثالث عشر). جمیع االمتحانات النھائیة مماثلة لنظیراتھا من االمتحانات في 

أنواع المدارس األخرى. أنواع المدارس األخرى. 
تتواصل تتواصل GemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule (المدارس األھلیة) بشكل جید مع المدارس  (المدارس األھلیة) بشكل جید مع المدارس 
التكمیلیة األخرى. وھكذا، على سبیل المثال، بعد اجتیاز امتحانات المرحلة الثانویة التكمیلیة األخرى. وھكذا، على سبیل المثال، بعد اجتیاز امتحانات المرحلة الثانویة 
المتخصصة في المتخصصة في GemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة)، یُمكن الحصول  (المدرسة األھلیة)، یُمكن الحصول 

على شھادة الثانویة العامة في المدرسة الثانویة المتخصصة. على شھادة الثانویة العامة في المدرسة الثانویة المتخصصة. 
دائًما مدرسة یوم كامل.  (المدرسة األھلیة) ھي دائًما مدرسة یوم كامل. دائًما مدرسة یوم كامل.  (المدرسة األھلیة) ھي دائًما مدرسة یوم كامل.  (المدرسة األھلیة) ھي  (المدرسة األھلیة) ھي دائًما مدرسة یوم كامل. دائًما مدرسة یوم كامل.  GemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule

(مراكز التعلیم واإلرشاد الخاص):(مراكز التعلیم واإلرشاد الخاص):
Sonderpädagogische Bildungs- und BeratungsSonderpädagogische Bildungs- und Beratungs-

zentren/SBBZ
 یعاني طفلك من إعاقة ویحتاج إلى دعم تعلیمي خاص؟ ھناك مدارس خاصة  یعاني طفلك من إعاقة ویحتاج إلى دعم تعلیمي خاص؟ ھناك مدارس خاصة 

((SBBZSBBZ) لألطفال الذین یحتاجون إلى دعم تعلیمي خاص في الرؤیة، ) لألطفال الذین یحتاجون إلى دعم تعلیمي خاص في الرؤیة، 
االستماع، التعلم ، التطور العقلي، التحدث ، المھارات الحركیة ، والتطور االستماع، التعلم ، التطور العقلي، التحدث ، المھارات الحركیة ، والتطور 

االجتماعي والعاطفي.االجتماعي والعاطفي.

ما ھي المدرسة التكمیلیة األنسب لطفلي؟ما ھي المدرسة التكمیلیة األنسب لطفلي؟
تحدَّث إلى معلمي ومعلمات تحدَّث إلى معلمي ومعلمات GrundschuleGrundschule (المدرسة االبتدائیة) الخاصة  (المدرسة االبتدائیة) الخاصة 

بطفلك. حیث سیوفرون لك بطفلك. حیث سیوفرون لك النصائحالنصائح حول المدرسة التكمیلیة.  حول المدرسة التكمیلیة. 
في النھایة، بصفتك أحد الوالدین، أنت من یتخذ القرار النھائي فیما یتعلق بالمدرسة في النھایة، بصفتك أحد الوالدین، أنت من یتخذ القرار النھائي فیما یتعلق بالمدرسة 

التكمیلیة التي سیلتحق بھا طفلك بعد التكمیلیة التي سیلتحق بھا طفلك بعد GrundschuleGrundschule (المدرسة االبتدائیة).  (المدرسة االبتدائیة). 
ما ھو خیارك: القرار ما ھو خیارك: القرار لیس بالضرورة حتمی�الیس بالضرورة حتمی�ا. حیث یُمكن . حیث یُمكن تبدیلتبدیل نوع المدرسة  نوع المدرسة 

إذا أراد طفلك ذلك.إذا أراد طفلك ذلك.
عالوة على ذلك، یُمكن لطفلك بعد إتمام نوع من أنواع المدرسة اختیار عالوة على ذلك، یُمكن لطفلك بعد إتمام نوع من أنواع المدرسة اختیار 

طریق آخرطریق آخر لمواصلة تعلیمھ المدرسّي. بعد الحصول على شھادة المدرسة  لمواصلة تعلیمھ المدرسّي. بعد الحصول على شھادة المدرسة 
الثانویة المتخصصة، یُمكن للتالمیذ والتلمیذات على سبیل المثال ارتیاد الثانویة المتخصصة، یُمكن للتالمیذ والتلمیذات على سبیل المثال ارتیاد 

berufliches Gymnasiumberufliches Gymnasium (المدرسة الثانویة المھنیة) والحصول على  (المدرسة الثانویة المھنیة) والحصول على 
شھادة الثانویة العامة. شھادة الثانویة العامة. 

المدرسة االبتدائیة
(4 سنوات)

المدرسة 
األساسیة
(5 سنوات)

المدرسة الثانویة 
المتخصصة

(6 سنوات)

المدرسة الشاملة
(5 - 9 سنوات)

المدرسة الثانویة 
العامة

(8 - 9 سنوات)
المدرسة 
الثانویة 
المھنیة

(6 سنوات)

المدرسة 
الثانویة 

المتخصصة

الدراسة مؤسسة التدریب المھني/المدرسة المھنیة

 ميلعتلا زكارم
 صاخلا داشرإلاو

 

Amt für Migration und Integration



عزیزي ولي األمر،
نظام التعلیم یختلف في كل مدینٍة عن غیرھا. وھذا یثیر العدید من األسئلة 
حول ارتیاد المدرسة، ودور الوالدین، والفرص التعلیمیة في مقاطعتك أو 

مدینتك. 

في دائرة بودنسي، توجد مجموعة كبیرة من المدارس. ولكن ما ھي 
المدرسة المناسبة لطفلي، وما الذي یجب عليَّ بوصفي أحد الوالدین 

مراعاتھ؟

لفھم طبیعة المدارس في دائرة بودنسي بشكل أفضل، قمت بتلخیص أھم 
المعلومات لك في ھذه النشرة.

أتمنى لطفلك بدایة جیدة في المدرسة، وقضاء فترة دراسیة ناجحة!

إجناز ویتزل
رئیس قسم الشؤون االجتماعیة

رئیس قسم الشؤون االجتماعیة، والشباب، والصحة، والعمل، والھجرة

متى یجب على طفلي الذھاب إلى المدرسة؟
أغلب األطفال في ألمانیا یرتادون المدرسة بعمر ست سنوات. 
وبعض األطفال یدخلون المدرسة بالفعل بدًءا من عمر خمس 

سنوات، والقلیل منھم یدخلونھا بعمر سبع سنوات. یسري في ألمانیا 
نظام التعلیم اإلجباري. ھذا یعني أن جمیع األطفال یرتادون المدرسة حتى عمر 

18 عاًما.

 Grundschule متى وأین أقوم بتسجیل طفلي لدخول
(المدرسة االبتدائیة)؟

إذا بلغ طفلك عمر التعلیم (6 سنوات)، یجب علیك تسجیلھ في 
Grund- (المدرسة االبتدائیة) القریبة من مسكنك. لكي تجد Grundschule

schule (المدرسة االبتدائیة) المناسبة لطفلك، یُمكنك طلب المشورة من الُمربین 
والُمربیات في الحضانة. أو احصل على المعلومات بشكٍل ُمباشر من المدرسة في 

الحي الخاص بك أو في مقاطعتك. اصطحب طفلك معك عند التسجیل. احضر 
مستندات الھویة الخاصة بطفلك معك.

ما ھو فحص الدخول في المدرسة؟
قبل دخول طفلك إلى الفصل الدراسي األول بعمر 6 سنوات، 

یجب خضوعھ لفحص طبي في Gesundheitsamt (مكتب 
الصحة). 

ھذا الفحص ضرورّي لكي یُمكن التعرف ُمبكًرا عّما إذا كان طفلك ُمستعد�ا من 
ناحیة النمو لاللتحاق بالمدرسة. 

الفحص السابق للدخول إلى المدرسة ھو أمر إلزامي لكل طفل في ألمانیا ویھدف 
إلى تحقیق رفاھیة طفلك.

ما مدة الیوم الدراسي؟
في ألمانیا، یذھب األطفال إلى المدرسة من یوم االثنین إلى یوم الجمعة. في بدایة 
العام الدراسي، یحصل األطفال على جدول الحصص الدراسیة. تستغرق الحصة 

الدراسیة 45 دقیقة. ومدة الیوم الدراسي بالكامل تتعلق بنوع المدرسة وعمر 
الطفل. یُعقد الیوم الدراسي في Grundschule (المدرسة االبتدائیة) في 

المعتاد في الصباح. 

إذا كنت ترغب في الرعایة اإلضافیة قبل وبعد الحصة الدراسیة، توجد عروض 
مناسبة، مثل الرعایة المسائیة. في معظم األوقات، یحصل طفلك على وجبة 

غداء، ودعم في أداء الفروض المنزلیة في فترات الرعایة المسائیة ھذه. 
اسأل في مدرسة طفلك عن العروض المتاحة. 

اإلجازة

في أمسیات اآلباء یتم التحاور مع جمیع اآلباء في الفصول الدراسیة 
حول القضایا الحالیة عن الحصص الدراسیة، مثل الجوالت، والرحالت 
المدرسیة، واالنتفاع بالمواد الدراسیة، وكذلك رغبات المدرسین واآلباء. 

في جلسات االستشارة الخاصة باآلباء یُمكن لآلباء ترتیب مواعید فردیة مع 
المدرسین للتواصل معھم بشكٍل شخصّي.

یحصل اآلباء من المدرسین على خطاب اآلباء، وبذلك یتم إخطارھم بشأن 
المواعید والرسائل الھامة. وبالمثل، على اآلباء كذلك  إخطار المدرسة بشأن 
الظروف الخاصة مثًال عندما یكون الطفل مریًضا، وال یُمكنھ الحضور إلى 

المدرسة. 

طفلي ال یستطیع تحدث اللغة األلمانیة أو ال یتحدثھا إال بشكٍل سیئ. 
ھل یُمكنھ االلتحاق بالمدرسة على الرغم من ذلك؟

نعم، بالطبع. في دائرة بوندسي توجد طرق تحضیریة كثیرة لألطفال والشباب 
النازحین من خارج ألمانیا وال تتطلب اإللمام باللغة األلمانیة أو تتطلب قدًرا 

قلیًال للغایة منھ. یتعلم األطفال والشباب التحدث والقراءة والكتابة باللغة 
األلمانیة، ویمكنھم بعد ذلك التبدیل وحضور الصف االعتیادّي.

كیف تتم مواصلة األمر بعد Grundschule (المدرسة االبتدائیة)؟
یرتاد األطفال Grundschule (المدرسة االبتدائیة) من الفصل الدراسي 

األول حتى الفصل الدراسي الرابع (تقریبًا من عمر 6 حتى 10 سنوات). 
وبعد Grundschule (المدرسة االبتدائیة)، یتوجب على جمیع األطفال 
ارتیاد مدرسة تكمیلیة. یقدم مدرس الفصل المشورة والمعلومات للوالدین 

حول المدارس التكمیلیة، وبالوصول إلى شھادة منتصف العام للفصل 
الدراسّي الرابع، یمنحونك توصیة بخصوص المدرسة التكمیلیة. 

عالوة على ذلك، یتم إخبار الوالدین في أمسیات أولیاء األمور عن المدارس 
التكمیلیة، ویُمكنھم المشاركة في أیام المعلومات الخاصة باآلباء.

ما مدة العام الدراسي، ومتى تُعقد العطالت 
المدرسیة؟

یبدأ كل عام دراسي في شھر سبتمبر، وینتھي في 
شھر أغسطس. والعام الدراسي في ألمانیا مقسوم 

على نصفَي عام. وبعد كل نصف عام دراسّي، یصدر المعلمون والمعلمات 
شھادة منتصف العام بالتعاون بفضل عملیات مراجعة األداء. 

وفي والیة بادن فورتمبرج، یحصل التالمیذ والتلمیذات على العطالت 
المدرسیة التالیة:

 العطلة السابقة ألعیاد الربیع
 عطلة عید الفصح

 عطلة عید العنصرة

 العطلة الصیفیة
 عطلة الخریف

 عطلة عید المیالد

یتم توزیع تواریخ العطالت الحالیة من قبل المدرسة في بدایة العام الدراسي.

في العطالت المدرسیة، ال یذھب األطفال إلى المدرسة، وال تكون لدیھم أي 
حصص دراسیة. إال أنھ بإمكانھم المشاركة في برنامج العطالت، وال سیّما 

عطلة الصیف. تُعقد ھذه العروض في اإلجازات في المدرسة أو في مكاٍن آخر. 
یجب علیك تسجیل طفلك لھذا النشاط بشكٍل إضافي، ودفع ثمن المشاركة. 
ستجد المعلومات التفصیلیة حول العروض والمصروفات الخاصة بھا في 

المدرسة الخاصة بطفلك.

كم تبلغ مصروفات المدرسة؟
ارتیاد المدارس الحكومیة في ألمانیا مجانّي. أغلب المدارس في ألمانیا حكومیة. 

إال أنھ توجد بعض المدارس الخاصة التي تتطلب مصروفات. 
إال أنھ یجب بالطبع دفع رسوم للرعایة اإلضافیة والوجبات حتى في المدارس 

الحكومیة. تتعلق المصروفات بالمدرسة المعنیة. 

ماذا یُتوقع من اآلباء؟
یسري في ألمانیا ما یلي: یتحمل كل من اآلباء والمدرسة مسؤولیة مشتركة عن 
تربیة وتعلیم الطفل. یشارك اآلباء بشكٍل فعّال في الحیاة المدرسیة، ویتواصلون 

بشكٍل وثیق مع المعلمین. لذلك تُعقد أمسیات اآلباء وكذلك جلسات المشورة 
الفردیة لآلباء بانتظام. 

إجناز ویتزل
رئیس قسم الشؤون االجتماعیة

Grundschule المدرسة االبتدائیة
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حول ارتیاد المدرسة، ودور الوالدین، والفرص التعلیمیة في مقاطعتك أو 

مدینتك. 

في دائرة بودنسي، توجد مجموعة كبیرة من المدارس. ولكن ما ھي 
المدرسة المناسبة لطفلي، وما الذي یجب عليَّ بوصفي أحد الوالدین 

مراعاتھ؟

لفھم طبیعة المدارس في دائرة بودنسي بشكل أفضل، قمت بتلخیص أھم 
المعلومات لك في ھذه النشرة.

أتمنى لطفلك بدایة جیدة في المدرسة، وقضاء فترة دراسیة ناجحة!

إجناز ویتزل
رئیس قسم الشؤون االجتماعیة

رئیس قسم الشؤون االجتماعیة، والشباب، والصحة، والعمل، والھجرة

متى یجب على طفلي الذھاب إلى المدرسة؟
أغلب األطفال في ألمانیا یرتادون المدرسة بعمر ست سنوات. 
وبعض األطفال یدخلون المدرسة بالفعل بدًءا من عمر خمس 

سنوات، والقلیل منھم یدخلونھا بعمر سبع سنوات. یسري في ألمانیا 
نظام التعلیم اإلجباري. ھذا یعني أن جمیع األطفال یرتادون المدرسة حتى عمر 

18 عاًما.

 Grundschule متى وأین أقوم بتسجیل طفلي لدخول
(المدرسة االبتدائیة)؟

إذا بلغ طفلك عمر التعلیم (6 سنوات)، یجب علیك تسجیلھ في 
Grund- (المدرسة االبتدائیة) القریبة من مسكنك. لكي تجد Grundschule

schule (المدرسة االبتدائیة) المناسبة لطفلك، یُمكنك طلب المشورة من الُمربین 
والُمربیات في الحضانة. أو احصل على المعلومات بشكٍل ُمباشر من المدرسة في 

الحي الخاص بك أو في مقاطعتك. اصطحب طفلك معك عند التسجیل. احضر 
مستندات الھویة الخاصة بطفلك معك.

ما ھو فحص الدخول في المدرسة؟
قبل دخول طفلك إلى الفصل الدراسي األول بعمر 6 سنوات، 

یجب خضوعھ لفحص طبي في Gesundheitsamt (مكتب 
الصحة). 

ھذا الفحص ضرورّي لكي یُمكن التعرف ُمبكًرا عّما إذا كان طفلك ُمستعد�ا من 
ناحیة النمو لاللتحاق بالمدرسة. 

الفحص السابق للدخول إلى المدرسة ھو أمر إلزامي لكل طفل في ألمانیا ویھدف 
إلى تحقیق رفاھیة طفلك.

ما مدة الیوم الدراسي؟
في ألمانیا، یذھب األطفال إلى المدرسة من یوم االثنین إلى یوم الجمعة. في بدایة 
العام الدراسي، یحصل األطفال على جدول الحصص الدراسیة. تستغرق الحصة 

الدراسیة 45 دقیقة. ومدة الیوم الدراسي بالكامل تتعلق بنوع المدرسة وعمر 
الطفل. یُعقد الیوم الدراسي في Grundschule (المدرسة االبتدائیة) في 

المعتاد في الصباح. 

إذا كنت ترغب في الرعایة اإلضافیة قبل وبعد الحصة الدراسیة، توجد عروض 
مناسبة، مثل الرعایة المسائیة. في معظم األوقات، یحصل طفلك على وجبة 

غداء، ودعم في أداء الفروض المنزلیة في فترات الرعایة المسائیة ھذه. 
اسأل في مدرسة طفلك عن العروض المتاحة. 

اإلجازة

في أمسیات اآلباء یتم التحاور مع جمیع اآلباء في الفصول الدراسیة 
حول القضایا الحالیة عن الحصص الدراسیة، مثل الجوالت، والرحالت 
المدرسیة، واالنتفاع بالمواد الدراسیة، وكذلك رغبات المدرسین واآلباء. 

في جلسات االستشارة الخاصة باآلباء یُمكن لآلباء ترتیب مواعید فردیة مع 
المدرسین للتواصل معھم بشكٍل شخصّي.

یحصل اآلباء من المدرسین على خطاب اآلباء، وبذلك یتم إخطارھم بشأن 
المواعید والرسائل الھامة. وبالمثل، على اآلباء كذلك  إخطار المدرسة بشأن 
الظروف الخاصة مثًال عندما یكون الطفل مریًضا، وال یُمكنھ الحضور إلى 

المدرسة. 

طفلي ال یستطیع تحدث اللغة األلمانیة أو ال یتحدثھا إال بشكٍل سیئ. 
ھل یُمكنھ االلتحاق بالمدرسة على الرغم من ذلك؟

نعم، بالطبع. في دائرة بوندسي توجد طرق تحضیریة كثیرة لألطفال والشباب 
النازحین من خارج ألمانیا وال تتطلب اإللمام باللغة األلمانیة أو تتطلب قدًرا 

قلیًال للغایة منھ. یتعلم األطفال والشباب التحدث والقراءة والكتابة باللغة 
األلمانیة، ویمكنھم بعد ذلك التبدیل وحضور الصف االعتیادّي.

كیف تتم مواصلة األمر بعد Grundschule (المدرسة االبتدائیة)؟
یرتاد األطفال Grundschule (المدرسة االبتدائیة) من الفصل الدراسي 

األول حتى الفصل الدراسي الرابع (تقریبًا من عمر 6 حتى 10 سنوات). 
وبعد Grundschule (المدرسة االبتدائیة)، یتوجب على جمیع األطفال 
ارتیاد مدرسة تكمیلیة. یقدم مدرس الفصل المشورة والمعلومات للوالدین 

حول المدارس التكمیلیة، وبالوصول إلى شھادة منتصف العام للفصل 
الدراسّي الرابع، یمنحونك توصیة بخصوص المدرسة التكمیلیة. 

عالوة على ذلك، یتم إخبار الوالدین في أمسیات أولیاء األمور عن المدارس 
التكمیلیة، ویُمكنھم المشاركة في أیام المعلومات الخاصة باآلباء.

ما مدة العام الدراسي، ومتى تُعقد العطالت 
المدرسیة؟

یبدأ كل عام دراسي في شھر سبتمبر، وینتھي في 
شھر أغسطس. والعام الدراسي في ألمانیا مقسوم 

على نصفَي عام. وبعد كل نصف عام دراسّي، یصدر المعلمون والمعلمات 
شھادة منتصف العام بالتعاون بفضل عملیات مراجعة األداء. 

وفي والیة بادن فورتمبرج، یحصل التالمیذ والتلمیذات على العطالت 
المدرسیة التالیة:

 العطلة السابقة ألعیاد الربیع
 عطلة عید الفصح

 عطلة عید العنصرة

 العطلة الصیفیة
 عطلة الخریف

 عطلة عید المیالد

یتم توزیع تواریخ العطالت الحالیة من قبل المدرسة في بدایة العام الدراسي.

في العطالت المدرسیة، ال یذھب األطفال إلى المدرسة، وال تكون لدیھم أي 
حصص دراسیة. إال أنھ بإمكانھم المشاركة في برنامج العطالت، وال سیّما 

عطلة الصیف. تُعقد ھذه العروض في اإلجازات في المدرسة أو في مكاٍن آخر. 
یجب علیك تسجیل طفلك لھذا النشاط بشكٍل إضافي، ودفع ثمن المشاركة. 
ستجد المعلومات التفصیلیة حول العروض والمصروفات الخاصة بھا في 

المدرسة الخاصة بطفلك.

كم تبلغ مصروفات المدرسة؟
ارتیاد المدارس الحكومیة في ألمانیا مجانّي. أغلب المدارس في ألمانیا حكومیة. 

إال أنھ توجد بعض المدارس الخاصة التي تتطلب مصروفات. 
إال أنھ یجب بالطبع دفع رسوم للرعایة اإلضافیة والوجبات حتى في المدارس 

الحكومیة. تتعلق المصروفات بالمدرسة المعنیة. 

ماذا یُتوقع من اآلباء؟
یسري في ألمانیا ما یلي: یتحمل كل من اآلباء والمدرسة مسؤولیة مشتركة عن 
تربیة وتعلیم الطفل. یشارك اآلباء بشكٍل فعّال في الحیاة المدرسیة، ویتواصلون 

بشكٍل وثیق مع المعلمین. لذلك تُعقد أمسیات اآلباء وكذلك جلسات المشورة 
الفردیة لآلباء بانتظام. 

إجناز ویتزل
رئیس قسم الشؤون االجتماعیة

Grundschule المدرسة االبتدائیة
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مسؤولة التواصل المختصة بك في إدارة دائرة بوندسي:

كریستیان كرامر    
تنسیق التعلیم، واالندماج

   A 401 غرفة رقم ،Albrechtstraße 75
88045 Friedrichshafen
ھاتف: 204-5654 07541

  christine.kraemer@bodenseekreis.de :البرید اإللكتروني

سیمون شالختر
المنطقة التعلیمیة في دائرة بوندسي، التخطیط االجتماعي

  A 412/413 غرفة رقم ،Albrechtstraße 75
88045 Friedrichshafen
ھاتف: 204-5740 07541

simone.schlachter@bodenseekreis.de :البرید اإللكتروني

ورقة المعلومات ھذه متاحة باللغات:
 العربیة

 األلمانیة
 االنجلیزیة

 الروسیة
 الفرنسیة
 اإلیطالیة
 الرومانیة
 الروسیة
 الصربیة
 اإلسبانیة
 التركیة

یذھب إلى
طفـلـي

ما ھي المدارس التكمیلیة المتاحة؟
یوجد العدید من المدارس التكمیلیة: 

 Werkrealschule(المدرسة األساسیة) و Hauptschule
(المدرسة الثانویة المھنیة)، Realschule (المدرسة الثانویة 

المتخصصة)، Gymnasium (الثانویة العامة) 
وGemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة).

 Werkrealschule(المدرسة األساسیة) و Hauptschule
(المدرسة الثانویة المھنیة):

 Werkrealschule(المدرسة األساسیة) و Hauptschule یكمن الھدف من
(المدرسة الثانویة المھنیة) في دعم المواھب العملیة وتحضیر األطفال لـ مھنة 

التدریب الوظیفي.
یتم الحصول على شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة في نھایة الصف التاسع. 
یتم الحصول على شھادة إتمام التدریب المتوسط في نھایة الصف العاشر. 

Realschule (المدرسة الثانویة المتخصصة):
في Realschule (المدرسة الثانویة المتخصصة)، یكتسب التالمیذ 

والتلمیذات قدرات عملیة، ویتعلمون كیفیة فھم العالقات النظریة. وتؤدي 
Realschule (المدرسة الثانویة المتخصصة) إلى التدریب العام الموسع 

وتُسھل بدء التدریب الوظیفي. 
یُمكن عقد اختبار شھادة إتمام المدرسة اإلعدادیة في نھایة الفصل الدراسي 
التاسع، ویمكن عقد اختبار المدرسة الثانویة المتخصصة التحصیل العلمّي 

المتوسط) في نھایة الفصل الدراسي العاشر.

Gymnasium (الثانویة العامة):
في Gymnasium (الثانویة العامة) یكتسب التالمیذ والتلمیذات مجموعة 
واسعة ومتنوعة من المعارف العامة. وتُعّدھم ھذه المدرسة الثانویة العامة 

بشكٍل خاص لـ الدراسة الجامعیة. 
في Gymnasium (المدرسة الثانویة) یحصل التالمیذ والتلمیذات بعد 

الفصل الدراسي الثاني عشر أو الثالث عشر على شھادة الثانویة العامة. 

Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة):
في Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة) یتعلم األطفال ممن 

لدیھم ظروف مختلفة معًا في مدرسٍة واحدة. وھنا یكون لدى التالمیذ 
والتلمیذات إمكانیة عقد كافة االختبارات النھائیة (شھادة إتمام المرحلة 

اإلعدادیة بعد الفصل الدراسي التاسع، التحصیل العلمي المتوسط بعد الفصل 
الدراسي العاشر، وشھادة الثانویة العامة بعد الفصل الدراسي الثاني عشر أو 
الثالث عشر). جمیع االمتحانات النھائیة مماثلة لنظیراتھا من االمتحانات في 

أنواع المدارس األخرى. 
تتواصل Gemeinschaftsschule (المدارس األھلیة) بشكل جید مع المدارس 
التكمیلیة األخرى. وھكذا، على سبیل المثال، بعد اجتیاز امتحانات المرحلة الثانویة 
المتخصصة في Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة)، یُمكن الحصول 

على شھادة الثانویة العامة في المدرسة الثانویة المتخصصة. 
Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة) ھي دائًما مدرسة یوم كامل. 

(مراكز التعلیم واإلرشاد الخاص):
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungs-

zentren/SBBZ
 یعاني طفلك من إعاقة ویحتاج إلى دعم تعلیمي خاص؟ ھناك مدارس خاصة 

(SBBZ) لألطفال الذین یحتاجون إلى دعم تعلیمي خاص في الرؤیة، 
االستماع، التعلم ، التطور العقلي، التحدث ، المھارات الحركیة ، والتطور 

االجتماعي والعاطفي.

ما ھي المدرسة التكمیلیة األنسب لطفلي؟
تحدَّث إلى معلمي ومعلمات Grundschule (المدرسة االبتدائیة) الخاصة 

بطفلك. حیث سیوفرون لك النصائح حول المدرسة التكمیلیة. 
في النھایة، بصفتك أحد الوالدین، أنت من یتخذ القرار النھائي فیما یتعلق بالمدرسة 

التكمیلیة التي سیلتحق بھا طفلك بعد Grundschule (المدرسة االبتدائیة). 
ما ھو خیارك: القرار لیس بالضرورة حتمی�ا. حیث یُمكن تبدیل نوع المدرسة 

إذا أراد طفلك ذلك.
عالوة على ذلك، یُمكن لطفلك بعد إتمام نوع من أنواع المدرسة اختیار 

طریق آخر لمواصلة تعلیمھ المدرسّي. بعد الحصول على شھادة المدرسة 
الثانویة المتخصصة، یُمكن للتالمیذ والتلمیذات على سبیل المثال ارتیاد 

berufliches Gymnasium (المدرسة الثانویة المھنیة) والحصول على 
شھادة الثانویة العامة. 

 العربیة

المدرسة االبتدائیة
(4 سنوات)

المدرسة 
األساسیة
(5 سنوات)

المدرسة الثانویة 
المتخصصة

(6 سنوات)

المدرسة الشاملة
(5 - 9 سنوات)

المدرسة الثانویة 
العامة

(8 - 9 سنوات)
المدرسة 
الثانویة 
المھنیة

(6 سنوات)

المدرسة 
الثانویة 

المتخصصة

الدراسة مؤسسة التدریب المھني/المدرسة المھنیة

 ميلعتلا زكارم
 صاخلا داشرإلاو

Bildungsregion 
Bodenseekreis ما ھي المدارس التكمیلیة المتاحة؟ما ھي المدارس التكمیلیة المتاحة؟

یوجد العدید من المدارس التكمیلیة: یوجد العدید من المدارس التكمیلیة: 
WerkrealschuleWerkrealschule(المدرسة األساسیة) (المدرسة األساسیة) و و HauptschuleHauptschule
(المدرسة الثانویة المھنیة)، (المدرسة الثانویة المھنیة)، RealschuleRealschule (المدرسة الثانویة  (المدرسة الثانویة 

المتخصصة)، المتخصصة)، GymnasiumGymnasium (الثانویة العامة)  (الثانویة العامة) 
ووGemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة). (المدرسة األھلیة).

Werkrealschule(المدرسة األساسیة) و Hauptschule
(المدرسة الثانویة المھنیة):

WerkrealschuleWerkrealschule(المدرسة األساسیة) و (المدرسة األساسیة) و HauptschuleHauptschule یكمن الھدف من یكمن الھدف من
دعم المواھب العملیة(المدرسة الثانویة المھنیة) في دعم المواھب العملیةدعم المواھب العملیة(المدرسة الثانویة المھنیة) في دعم المواھب العملیة(المدرسة الثانویة المھنیة) في (المدرسة الثانویة المھنیة) في دعم المواھب العملیةدعم المواھب العملیة وتحضیر األطفال لـ  وتحضیر األطفال لـ مھنة مھنة 

التدریب الوظیفي.التدریب الوظیفي.
في نھایة الصف التاسع. شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة في نھایة الصف التاسع. في نھایة الصف التاسع. شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة في نھایة الصف التاسع. شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة في نھایة الصف التاسع. في نھایة الصف التاسع.  یتم الحصول على یتم الحصول على 
في نھایة الصف العاشر. شھادة إتمام التدریب المتوسط في نھایة الصف العاشر. في نھایة الصف العاشر. شھادة إتمام التدریب المتوسط في نھایة الصف العاشر. شھادة إتمام التدریب المتوسط شھادة إتمام التدریب المتوسط في نھایة الصف العاشر. في نھایة الصف العاشر.  یتم الحصول على یتم الحصول على 

Realschule (المدرسة الثانویة المتخصصة):
في في في في RealschuleRealschule (المدرسة الثانویة المتخصصة)، یكتسب التالمیذ  (المدرسة الثانویة المتخصصة)، یكتسب التالمیذ 

قدرات عملیة، والتلمیذات قدرات عملیة، قدرات عملیة، والتلمیذات قدرات عملیة، والتلمیذات والتلمیذات قدرات عملیة، قدرات عملیة، ویتعلمون كیفیة فھم ویتعلمون كیفیة فھم العالقات النظریةالعالقات النظریة. وتؤدي . وتؤدي 
RealschuleRealschule (المدرسة الثانویة المتخصصة) إلى  (المدرسة الثانویة المتخصصة) إلى التدریب العام الموسعالتدریب العام الموسع

وتُسھل بدء التدریب الوظیفي. وتُسھل بدء التدریب الوظیفي. 
یُمكن عقد یُمكن عقد اختبار شھادة إتمام المدرسة اإلعدادیةاختبار شھادة إتمام المدرسة اإلعدادیة في نھایة الفصل الدراسي  في نھایة الفصل الدراسي 
التاسع، ویمكن عقد التاسع، ویمكن عقد اختبار المدرسة الثانویة المتخصصةاختبار المدرسة الثانویة المتخصصة التحصیل العلمّي  التحصیل العلمّي 

المتوسط) في نھایة الفصل الدراسي العاشر.المتوسط) في نھایة الفصل الدراسي العاشر.

Gymnasium (الثانویة العامة):
في في في في GymnasiumGymnasium (الثانویة العامة) یكتسب التالمیذ والتلمیذات مجموعة  (الثانویة العامة) یكتسب التالمیذ والتلمیذات مجموعة 
واسعة ومتنوعة من واسعة ومتنوعة من المعارف العامة.المعارف العامة. وتُعّدھم ھذه المدرسة الثانویة العامة  وتُعّدھم ھذه المدرسة الثانویة العامة 

بشكٍل خاص لـ بشكٍل خاص لـ الدراسة الجامعیةالدراسة الجامعیة. . 
في في في في GymnasiumGymnasium (المدرسة الثانویة) یحصل التالمیذ والتلمیذات بعد  (المدرسة الثانویة) یحصل التالمیذ والتلمیذات بعد 

الفصل الدراسي الثاني عشر أو الثالث عشر على الفصل الدراسي الثاني عشر أو الثالث عشر على شھادة الثانویة العامة. شھادة الثانویة العامة. 

Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة):
في في في في GemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة) یتعلم األطفال ممن  (المدرسة األھلیة) یتعلم األطفال ممن 

لدیھم لدیھم ظروف مختلفة معًاظروف مختلفة معًا في مدرسٍة واحدة. وھنا یكون لدى التالمیذ  في مدرسٍة واحدة. وھنا یكون لدى التالمیذ 
والتلمیذات إمكانیة عقد والتلمیذات إمكانیة عقد كافة االختبارات النھائیةكافة االختبارات النھائیة (شھادة إتمام المرحلة  (شھادة إتمام المرحلة 

اإلعدادیة بعد الفصل الدراسي التاسع، التحصیل العلمي المتوسط بعد الفصل اإلعدادیة بعد الفصل الدراسي التاسع، التحصیل العلمي المتوسط بعد الفصل 
الدراسي العاشر، وشھادة الثانویة العامة بعد الفصل الدراسي الثاني عشر أو الدراسي العاشر، وشھادة الثانویة العامة بعد الفصل الدراسي الثاني عشر أو 
الثالث عشر). جمیع االمتحانات النھائیة مماثلة لنظیراتھا من االمتحانات في الثالث عشر). جمیع االمتحانات النھائیة مماثلة لنظیراتھا من االمتحانات في 

أنواع المدارس األخرى. أنواع المدارس األخرى. 
تتواصل تتواصل GemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule (المدارس األھلیة) بشكل جید مع المدارس  (المدارس األھلیة) بشكل جید مع المدارس 
التكمیلیة األخرى. وھكذا، على سبیل المثال، بعد اجتیاز امتحانات المرحلة الثانویة التكمیلیة األخرى. وھكذا، على سبیل المثال، بعد اجتیاز امتحانات المرحلة الثانویة 
المتخصصة في المتخصصة في GemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة)، یُمكن الحصول  (المدرسة األھلیة)، یُمكن الحصول 

على شھادة الثانویة العامة في المدرسة الثانویة المتخصصة. على شھادة الثانویة العامة في المدرسة الثانویة المتخصصة. 
دائًما مدرسة یوم كامل.  (المدرسة األھلیة) ھي دائًما مدرسة یوم كامل. دائًما مدرسة یوم كامل.  (المدرسة األھلیة) ھي دائًما مدرسة یوم كامل.  (المدرسة األھلیة) ھي  (المدرسة األھلیة) ھي دائًما مدرسة یوم كامل. دائًما مدرسة یوم كامل.  GemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule

(مراكز التعلیم واإلرشاد الخاص):(مراكز التعلیم واإلرشاد الخاص):
Sonderpädagogische Bildungs- und BeratungsSonderpädagogische Bildungs- und Beratungs-

zentren/SBBZ
 یعاني طفلك من إعاقة ویحتاج إلى دعم تعلیمي خاص؟ ھناك مدارس خاصة  یعاني طفلك من إعاقة ویحتاج إلى دعم تعلیمي خاص؟ ھناك مدارس خاصة 

((SBBZSBBZ) لألطفال الذین یحتاجون إلى دعم تعلیمي خاص في الرؤیة، ) لألطفال الذین یحتاجون إلى دعم تعلیمي خاص في الرؤیة، 
االستماع، التعلم ، التطور العقلي، التحدث ، المھارات الحركیة ، والتطور االستماع، التعلم ، التطور العقلي، التحدث ، المھارات الحركیة ، والتطور 

االجتماعي والعاطفي.االجتماعي والعاطفي.

ما ھي المدرسة التكمیلیة األنسب لطفلي؟ما ھي المدرسة التكمیلیة األنسب لطفلي؟
تحدَّث إلى معلمي ومعلمات تحدَّث إلى معلمي ومعلمات GrundschuleGrundschule (المدرسة االبتدائیة) الخاصة  (المدرسة االبتدائیة) الخاصة 

بطفلك. حیث سیوفرون لك بطفلك. حیث سیوفرون لك النصائحالنصائح حول المدرسة التكمیلیة.  حول المدرسة التكمیلیة. 
في النھایة، بصفتك أحد الوالدین، أنت من یتخذ القرار النھائي فیما یتعلق بالمدرسة في النھایة، بصفتك أحد الوالدین، أنت من یتخذ القرار النھائي فیما یتعلق بالمدرسة 

التكمیلیة التي سیلتحق بھا طفلك بعد التكمیلیة التي سیلتحق بھا طفلك بعد GrundschuleGrundschule (المدرسة االبتدائیة).  (المدرسة االبتدائیة). 
ما ھو خیارك: القرار ما ھو خیارك: القرار لیس بالضرورة حتمی�الیس بالضرورة حتمی�ا. حیث یُمكن . حیث یُمكن تبدیلتبدیل نوع المدرسة  نوع المدرسة 

إذا أراد طفلك ذلك.إذا أراد طفلك ذلك.
عالوة على ذلك، یُمكن لطفلك بعد إتمام نوع من أنواع المدرسة اختیار عالوة على ذلك، یُمكن لطفلك بعد إتمام نوع من أنواع المدرسة اختیار 

طریق آخرطریق آخر لمواصلة تعلیمھ المدرسّي. بعد الحصول على شھادة المدرسة  لمواصلة تعلیمھ المدرسّي. بعد الحصول على شھادة المدرسة 
الثانویة المتخصصة، یُمكن للتالمیذ والتلمیذات على سبیل المثال ارتیاد الثانویة المتخصصة، یُمكن للتالمیذ والتلمیذات على سبیل المثال ارتیاد 

berufliches Gymnasiumberufliches Gymnasium (المدرسة الثانویة المھنیة) والحصول على  (المدرسة الثانویة المھنیة) والحصول على 
شھادة الثانویة العامة. شھادة الثانویة العامة. 

المدرسة االبتدائیة
(4 سنوات)

المدرسة 
األساسیة
(5 سنوات)

المدرسة الثانویة 
المتخصصة

(6 سنوات)

المدرسة الشاملة
(5 - 9 سنوات)

المدرسة الثانویة 
العامة

(8 - 9 سنوات)
المدرسة 
الثانویة 
المھنیة

(6 سنوات)

المدرسة 
الثانویة 

المتخصصة

الدراسة مؤسسة التدریب المھني/المدرسة المھنیة

 ميلعتلا زكارم
 صاخلا داشرإلاو

 

Amt für Migration und Integration



مسؤولة التواصل المختصة بك في إدارة دائرة بوندسي:

كریستیان كرامر    
تنسیق التعلیم، واالندماج

   A 401 غرفة رقم ،Albrechtstraße 75
88045 Friedrichshafen
ھاتف: 204-5654 07541

  christine.kraemer@bodenseekreis.de :البرید اإللكتروني

سیمون شالختر
المنطقة التعلیمیة في دائرة بوندسي، التخطیط االجتماعي

  A 412/413 غرفة رقم ،Albrechtstraße 75
88045 Friedrichshafen
ھاتف: 204-5740 07541

simone.schlachter@bodenseekreis.de :البرید اإللكتروني

ورقة المعلومات ھذه متاحة باللغات:
 العربیة

 األلمانیة
 االنجلیزیة

 الروسیة
 الفرنسیة
 اإلیطالیة
 الرومانیة
 الروسیة
 الصربیة
 اإلسبانیة
 التركیة

یذھب إلى
طفـلـي

ما ھي المدارس التكمیلیة المتاحة؟
یوجد العدید من المدارس التكمیلیة: 

 Werkrealschule(المدرسة األساسیة) و Hauptschule
(المدرسة الثانویة المھنیة)، Realschule (المدرسة الثانویة 

المتخصصة)، Gymnasium (الثانویة العامة) 
وGemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة).

 Werkrealschule(المدرسة األساسیة) و Hauptschule
(المدرسة الثانویة المھنیة):

 Werkrealschule(المدرسة األساسیة) و Hauptschule یكمن الھدف من
(المدرسة الثانویة المھنیة) في دعم المواھب العملیة وتحضیر األطفال لـ مھنة 

التدریب الوظیفي.
یتم الحصول على شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة في نھایة الصف التاسع. 
یتم الحصول على شھادة إتمام التدریب المتوسط في نھایة الصف العاشر. 

Realschule (المدرسة الثانویة المتخصصة):
في Realschule (المدرسة الثانویة المتخصصة)، یكتسب التالمیذ 

والتلمیذات قدرات عملیة، ویتعلمون كیفیة فھم العالقات النظریة. وتؤدي 
Realschule (المدرسة الثانویة المتخصصة) إلى التدریب العام الموسع 

وتُسھل بدء التدریب الوظیفي. 
یُمكن عقد اختبار شھادة إتمام المدرسة اإلعدادیة في نھایة الفصل الدراسي 
التاسع، ویمكن عقد اختبار المدرسة الثانویة المتخصصة التحصیل العلمّي 

المتوسط) في نھایة الفصل الدراسي العاشر.

Gymnasium (الثانویة العامة):
في Gymnasium (الثانویة العامة) یكتسب التالمیذ والتلمیذات مجموعة 
واسعة ومتنوعة من المعارف العامة. وتُعّدھم ھذه المدرسة الثانویة العامة 

بشكٍل خاص لـ الدراسة الجامعیة. 
في Gymnasium (المدرسة الثانویة) یحصل التالمیذ والتلمیذات بعد 

الفصل الدراسي الثاني عشر أو الثالث عشر على شھادة الثانویة العامة. 

Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة):
في Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة) یتعلم األطفال ممن 

لدیھم ظروف مختلفة معًا في مدرسٍة واحدة. وھنا یكون لدى التالمیذ 
والتلمیذات إمكانیة عقد كافة االختبارات النھائیة (شھادة إتمام المرحلة 

اإلعدادیة بعد الفصل الدراسي التاسع، التحصیل العلمي المتوسط بعد الفصل 
الدراسي العاشر، وشھادة الثانویة العامة بعد الفصل الدراسي الثاني عشر أو 
الثالث عشر). جمیع االمتحانات النھائیة مماثلة لنظیراتھا من االمتحانات في 

أنواع المدارس األخرى. 
تتواصل Gemeinschaftsschule (المدارس األھلیة) بشكل جید مع المدارس 
التكمیلیة األخرى. وھكذا، على سبیل المثال، بعد اجتیاز امتحانات المرحلة الثانویة 
المتخصصة في Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة)، یُمكن الحصول 

على شھادة الثانویة العامة في المدرسة الثانویة المتخصصة. 
Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة) ھي دائًما مدرسة یوم كامل. 

(مراكز التعلیم واإلرشاد الخاص):
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungs-

zentren/SBBZ
 یعاني طفلك من إعاقة ویحتاج إلى دعم تعلیمي خاص؟ ھناك مدارس خاصة 

(SBBZ) لألطفال الذین یحتاجون إلى دعم تعلیمي خاص في الرؤیة، 
االستماع، التعلم ، التطور العقلي، التحدث ، المھارات الحركیة ، والتطور 

االجتماعي والعاطفي.

ما ھي المدرسة التكمیلیة األنسب لطفلي؟
تحدَّث إلى معلمي ومعلمات Grundschule (المدرسة االبتدائیة) الخاصة 

بطفلك. حیث سیوفرون لك النصائح حول المدرسة التكمیلیة. 
في النھایة، بصفتك أحد الوالدین، أنت من یتخذ القرار النھائي فیما یتعلق بالمدرسة 

التكمیلیة التي سیلتحق بھا طفلك بعد Grundschule (المدرسة االبتدائیة). 
ما ھو خیارك: القرار لیس بالضرورة حتمی�ا. حیث یُمكن تبدیل نوع المدرسة 

إذا أراد طفلك ذلك.
عالوة على ذلك، یُمكن لطفلك بعد إتمام نوع من أنواع المدرسة اختیار 

طریق آخر لمواصلة تعلیمھ المدرسّي. بعد الحصول على شھادة المدرسة 
الثانویة المتخصصة، یُمكن للتالمیذ والتلمیذات على سبیل المثال ارتیاد 

berufliches Gymnasium (المدرسة الثانویة المھنیة) والحصول على 
شھادة الثانویة العامة. 

 العربیة

المدرسة االبتدائیة
(4 سنوات)

المدرسة 
األساسیة
(5 سنوات)

المدرسة الثانویة 
المتخصصة

(6 سنوات)

المدرسة الشاملة
(5 - 9 سنوات)

المدرسة الثانویة 
العامة

(8 - 9 سنوات)
المدرسة 
الثانویة 
المھنیة

(6 سنوات)

المدرسة 
الثانویة 

المتخصصة

الدراسة مؤسسة التدریب المھني/المدرسة المھنیة

 ميلعتلا زكارم
 صاخلا داشرإلاو

Bildungsregion 
Bodenseekreis ما ھي المدارس التكمیلیة المتاحة؟ما ھي المدارس التكمیلیة المتاحة؟

یوجد العدید من المدارس التكمیلیة: یوجد العدید من المدارس التكمیلیة: 
WerkrealschuleWerkrealschule(المدرسة األساسیة) (المدرسة األساسیة) و و HauptschuleHauptschule
(المدرسة الثانویة المھنیة)، (المدرسة الثانویة المھنیة)، RealschuleRealschule (المدرسة الثانویة  (المدرسة الثانویة 

المتخصصة)، المتخصصة)، GymnasiumGymnasium (الثانویة العامة)  (الثانویة العامة) 
ووGemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة). (المدرسة األھلیة).

Werkrealschule(المدرسة األساسیة) و Hauptschule
(المدرسة الثانویة المھنیة):

WerkrealschuleWerkrealschule(المدرسة األساسیة) و (المدرسة األساسیة) و HauptschuleHauptschule یكمن الھدف من یكمن الھدف من
دعم المواھب العملیة(المدرسة الثانویة المھنیة) في دعم المواھب العملیةدعم المواھب العملیة(المدرسة الثانویة المھنیة) في دعم المواھب العملیة(المدرسة الثانویة المھنیة) في (المدرسة الثانویة المھنیة) في دعم المواھب العملیةدعم المواھب العملیة وتحضیر األطفال لـ  وتحضیر األطفال لـ مھنة مھنة 

التدریب الوظیفي.التدریب الوظیفي.
في نھایة الصف التاسع. شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة في نھایة الصف التاسع. في نھایة الصف التاسع. شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة في نھایة الصف التاسع. شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة في نھایة الصف التاسع. في نھایة الصف التاسع.  یتم الحصول على یتم الحصول على 
في نھایة الصف العاشر. شھادة إتمام التدریب المتوسط في نھایة الصف العاشر. في نھایة الصف العاشر. شھادة إتمام التدریب المتوسط في نھایة الصف العاشر. شھادة إتمام التدریب المتوسط شھادة إتمام التدریب المتوسط في نھایة الصف العاشر. في نھایة الصف العاشر.  یتم الحصول على یتم الحصول على 

Realschule (المدرسة الثانویة المتخصصة):
في في في في RealschuleRealschule (المدرسة الثانویة المتخصصة)، یكتسب التالمیذ  (المدرسة الثانویة المتخصصة)، یكتسب التالمیذ 

قدرات عملیة، والتلمیذات قدرات عملیة، قدرات عملیة، والتلمیذات قدرات عملیة، والتلمیذات والتلمیذات قدرات عملیة، قدرات عملیة، ویتعلمون كیفیة فھم ویتعلمون كیفیة فھم العالقات النظریةالعالقات النظریة. وتؤدي . وتؤدي 
RealschuleRealschule (المدرسة الثانویة المتخصصة) إلى  (المدرسة الثانویة المتخصصة) إلى التدریب العام الموسعالتدریب العام الموسع

وتُسھل بدء التدریب الوظیفي. وتُسھل بدء التدریب الوظیفي. 
یُمكن عقد یُمكن عقد اختبار شھادة إتمام المدرسة اإلعدادیةاختبار شھادة إتمام المدرسة اإلعدادیة في نھایة الفصل الدراسي  في نھایة الفصل الدراسي 
التاسع، ویمكن عقد التاسع، ویمكن عقد اختبار المدرسة الثانویة المتخصصةاختبار المدرسة الثانویة المتخصصة التحصیل العلمّي  التحصیل العلمّي 

المتوسط) في نھایة الفصل الدراسي العاشر.المتوسط) في نھایة الفصل الدراسي العاشر.

Gymnasium (الثانویة العامة):
في في في في GymnasiumGymnasium (الثانویة العامة) یكتسب التالمیذ والتلمیذات مجموعة  (الثانویة العامة) یكتسب التالمیذ والتلمیذات مجموعة 
واسعة ومتنوعة من واسعة ومتنوعة من المعارف العامة.المعارف العامة. وتُعّدھم ھذه المدرسة الثانویة العامة  وتُعّدھم ھذه المدرسة الثانویة العامة 

بشكٍل خاص لـ بشكٍل خاص لـ الدراسة الجامعیةالدراسة الجامعیة. . 
في في في في GymnasiumGymnasium (المدرسة الثانویة) یحصل التالمیذ والتلمیذات بعد  (المدرسة الثانویة) یحصل التالمیذ والتلمیذات بعد 

الفصل الدراسي الثاني عشر أو الثالث عشر على الفصل الدراسي الثاني عشر أو الثالث عشر على شھادة الثانویة العامة. شھادة الثانویة العامة. 

Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة):
في في في في GemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة) یتعلم األطفال ممن  (المدرسة األھلیة) یتعلم األطفال ممن 

لدیھم لدیھم ظروف مختلفة معًاظروف مختلفة معًا في مدرسٍة واحدة. وھنا یكون لدى التالمیذ  في مدرسٍة واحدة. وھنا یكون لدى التالمیذ 
والتلمیذات إمكانیة عقد والتلمیذات إمكانیة عقد كافة االختبارات النھائیةكافة االختبارات النھائیة (شھادة إتمام المرحلة  (شھادة إتمام المرحلة 

اإلعدادیة بعد الفصل الدراسي التاسع، التحصیل العلمي المتوسط بعد الفصل اإلعدادیة بعد الفصل الدراسي التاسع، التحصیل العلمي المتوسط بعد الفصل 
الدراسي العاشر، وشھادة الثانویة العامة بعد الفصل الدراسي الثاني عشر أو الدراسي العاشر، وشھادة الثانویة العامة بعد الفصل الدراسي الثاني عشر أو 
الثالث عشر). جمیع االمتحانات النھائیة مماثلة لنظیراتھا من االمتحانات في الثالث عشر). جمیع االمتحانات النھائیة مماثلة لنظیراتھا من االمتحانات في 

أنواع المدارس األخرى. أنواع المدارس األخرى. 
تتواصل تتواصل GemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule (المدارس األھلیة) بشكل جید مع المدارس  (المدارس األھلیة) بشكل جید مع المدارس 
التكمیلیة األخرى. وھكذا، على سبیل المثال، بعد اجتیاز امتحانات المرحلة الثانویة التكمیلیة األخرى. وھكذا، على سبیل المثال، بعد اجتیاز امتحانات المرحلة الثانویة 
المتخصصة في المتخصصة في GemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة)، یُمكن الحصول  (المدرسة األھلیة)، یُمكن الحصول 

على شھادة الثانویة العامة في المدرسة الثانویة المتخصصة. على شھادة الثانویة العامة في المدرسة الثانویة المتخصصة. 
دائًما مدرسة یوم كامل.  (المدرسة األھلیة) ھي دائًما مدرسة یوم كامل. دائًما مدرسة یوم كامل.  (المدرسة األھلیة) ھي دائًما مدرسة یوم كامل.  (المدرسة األھلیة) ھي  (المدرسة األھلیة) ھي دائًما مدرسة یوم كامل. دائًما مدرسة یوم كامل.  GemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule

(مراكز التعلیم واإلرشاد الخاص):(مراكز التعلیم واإلرشاد الخاص):
Sonderpädagogische Bildungs- und BeratungsSonderpädagogische Bildungs- und Beratungs-

zentren/SBBZ
 یعاني طفلك من إعاقة ویحتاج إلى دعم تعلیمي خاص؟ ھناك مدارس خاصة  یعاني طفلك من إعاقة ویحتاج إلى دعم تعلیمي خاص؟ ھناك مدارس خاصة 

((SBBZSBBZ) لألطفال الذین یحتاجون إلى دعم تعلیمي خاص في الرؤیة، ) لألطفال الذین یحتاجون إلى دعم تعلیمي خاص في الرؤیة، 
االستماع، التعلم ، التطور العقلي، التحدث ، المھارات الحركیة ، والتطور االستماع، التعلم ، التطور العقلي، التحدث ، المھارات الحركیة ، والتطور 

االجتماعي والعاطفي.االجتماعي والعاطفي.

ما ھي المدرسة التكمیلیة األنسب لطفلي؟ما ھي المدرسة التكمیلیة األنسب لطفلي؟
تحدَّث إلى معلمي ومعلمات تحدَّث إلى معلمي ومعلمات GrundschuleGrundschule (المدرسة االبتدائیة) الخاصة  (المدرسة االبتدائیة) الخاصة 

بطفلك. حیث سیوفرون لك بطفلك. حیث سیوفرون لك النصائحالنصائح حول المدرسة التكمیلیة.  حول المدرسة التكمیلیة. 
في النھایة، بصفتك أحد الوالدین، أنت من یتخذ القرار النھائي فیما یتعلق بالمدرسة في النھایة، بصفتك أحد الوالدین، أنت من یتخذ القرار النھائي فیما یتعلق بالمدرسة 

التكمیلیة التي سیلتحق بھا طفلك بعد التكمیلیة التي سیلتحق بھا طفلك بعد GrundschuleGrundschule (المدرسة االبتدائیة).  (المدرسة االبتدائیة). 
ما ھو خیارك: القرار ما ھو خیارك: القرار لیس بالضرورة حتمی�الیس بالضرورة حتمی�ا. حیث یُمكن . حیث یُمكن تبدیلتبدیل نوع المدرسة  نوع المدرسة 

إذا أراد طفلك ذلك.إذا أراد طفلك ذلك.
عالوة على ذلك، یُمكن لطفلك بعد إتمام نوع من أنواع المدرسة اختیار عالوة على ذلك، یُمكن لطفلك بعد إتمام نوع من أنواع المدرسة اختیار 

طریق آخرطریق آخر لمواصلة تعلیمھ المدرسّي. بعد الحصول على شھادة المدرسة  لمواصلة تعلیمھ المدرسّي. بعد الحصول على شھادة المدرسة 
الثانویة المتخصصة، یُمكن للتالمیذ والتلمیذات على سبیل المثال ارتیاد الثانویة المتخصصة، یُمكن للتالمیذ والتلمیذات على سبیل المثال ارتیاد 

berufliches Gymnasiumberufliches Gymnasium (المدرسة الثانویة المھنیة) والحصول على  (المدرسة الثانویة المھنیة) والحصول على 
شھادة الثانویة العامة. شھادة الثانویة العامة. 

المدرسة االبتدائیة
(4 سنوات)

المدرسة 
األساسیة
(5 سنوات)

المدرسة الثانویة 
المتخصصة

(6 سنوات)

المدرسة الشاملة
(5 - 9 سنوات)

المدرسة الثانویة 
العامة

(8 - 9 سنوات)
المدرسة 
الثانویة 
المھنیة

(6 سنوات)

المدرسة 
الثانویة 

المتخصصة
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Amt für Migration und Integration



مسؤولة التواصل المختصة بك في إدارة دائرة بوندسي:

كریستیان كرامر    
تنسیق التعلیم، واالندماج

   A 401 غرفة رقم ،Albrechtstraße 75
88045 Friedrichshafen
ھاتف: 204-5654 07541

  christine.kraemer@bodenseekreis.de :البرید اإللكتروني

سیمون شالختر
المنطقة التعلیمیة في دائرة بوندسي، التخطیط االجتماعي

  A 412/413 غرفة رقم ،Albrechtstraße 75
88045 Friedrichshafen
ھاتف: 204-5740 07541

simone.schlachter@bodenseekreis.de :البرید اإللكتروني

ورقة المعلومات ھذه متاحة باللغات:
 العربیة

 األلمانیة
 االنجلیزیة

 الروسیة
 الفرنسیة
 اإلیطالیة
 الرومانیة
 الروسیة
 الصربیة
 اإلسبانیة
 التركیة

یذھب إلى
طفـلـي

ما ھي المدارس التكمیلیة المتاحة؟
یوجد العدید من المدارس التكمیلیة: 

 Werkrealschule(المدرسة األساسیة) و Hauptschule
(المدرسة الثانویة المھنیة)، Realschule (المدرسة الثانویة 

المتخصصة)، Gymnasium (الثانویة العامة) 
وGemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة).

 Werkrealschule(المدرسة األساسیة) و Hauptschule
(المدرسة الثانویة المھنیة):

 Werkrealschule(المدرسة األساسیة) و Hauptschule یكمن الھدف من
(المدرسة الثانویة المھنیة) في دعم المواھب العملیة وتحضیر األطفال لـ مھنة 

التدریب الوظیفي.
یتم الحصول على شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة في نھایة الصف التاسع. 
یتم الحصول على شھادة إتمام التدریب المتوسط في نھایة الصف العاشر. 

Realschule (المدرسة الثانویة المتخصصة):
في Realschule (المدرسة الثانویة المتخصصة)، یكتسب التالمیذ 

والتلمیذات قدرات عملیة، ویتعلمون كیفیة فھم العالقات النظریة. وتؤدي 
Realschule (المدرسة الثانویة المتخصصة) إلى التدریب العام الموسع 

وتُسھل بدء التدریب الوظیفي. 
یُمكن عقد اختبار شھادة إتمام المدرسة اإلعدادیة في نھایة الفصل الدراسي 
التاسع، ویمكن عقد اختبار المدرسة الثانویة المتخصصة التحصیل العلمّي 

المتوسط) في نھایة الفصل الدراسي العاشر.

Gymnasium (الثانویة العامة):
في Gymnasium (الثانویة العامة) یكتسب التالمیذ والتلمیذات مجموعة 
واسعة ومتنوعة من المعارف العامة. وتُعّدھم ھذه المدرسة الثانویة العامة 

بشكٍل خاص لـ الدراسة الجامعیة. 
في Gymnasium (المدرسة الثانویة) یحصل التالمیذ والتلمیذات بعد 

الفصل الدراسي الثاني عشر أو الثالث عشر على شھادة الثانویة العامة. 

Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة):
في Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة) یتعلم األطفال ممن 

لدیھم ظروف مختلفة معًا في مدرسٍة واحدة. وھنا یكون لدى التالمیذ 
والتلمیذات إمكانیة عقد كافة االختبارات النھائیة (شھادة إتمام المرحلة 

اإلعدادیة بعد الفصل الدراسي التاسع، التحصیل العلمي المتوسط بعد الفصل 
الدراسي العاشر، وشھادة الثانویة العامة بعد الفصل الدراسي الثاني عشر أو 
الثالث عشر). جمیع االمتحانات النھائیة مماثلة لنظیراتھا من االمتحانات في 

أنواع المدارس األخرى. 
تتواصل Gemeinschaftsschule (المدارس األھلیة) بشكل جید مع المدارس 
التكمیلیة األخرى. وھكذا، على سبیل المثال، بعد اجتیاز امتحانات المرحلة الثانویة 
المتخصصة في Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة)، یُمكن الحصول 

على شھادة الثانویة العامة في المدرسة الثانویة المتخصصة. 
Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة) ھي دائًما مدرسة یوم كامل. 

(مراكز التعلیم واإلرشاد الخاص):
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungs-

zentren/SBBZ
 یعاني طفلك من إعاقة ویحتاج إلى دعم تعلیمي خاص؟ ھناك مدارس خاصة 

(SBBZ) لألطفال الذین یحتاجون إلى دعم تعلیمي خاص في الرؤیة، 
االستماع، التعلم ، التطور العقلي، التحدث ، المھارات الحركیة ، والتطور 

االجتماعي والعاطفي.

ما ھي المدرسة التكمیلیة األنسب لطفلي؟
تحدَّث إلى معلمي ومعلمات Grundschule (المدرسة االبتدائیة) الخاصة 

بطفلك. حیث سیوفرون لك النصائح حول المدرسة التكمیلیة. 
في النھایة، بصفتك أحد الوالدین، أنت من یتخذ القرار النھائي فیما یتعلق بالمدرسة 

التكمیلیة التي سیلتحق بھا طفلك بعد Grundschule (المدرسة االبتدائیة). 
ما ھو خیارك: القرار لیس بالضرورة حتمی�ا. حیث یُمكن تبدیل نوع المدرسة 

إذا أراد طفلك ذلك.
عالوة على ذلك، یُمكن لطفلك بعد إتمام نوع من أنواع المدرسة اختیار 

طریق آخر لمواصلة تعلیمھ المدرسّي. بعد الحصول على شھادة المدرسة 
الثانویة المتخصصة، یُمكن للتالمیذ والتلمیذات على سبیل المثال ارتیاد 

berufliches Gymnasium (المدرسة الثانویة المھنیة) والحصول على 
شھادة الثانویة العامة. 

 العربیة
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(4 سنوات)

المدرسة 
األساسیة
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المدرسة الثانویة 
المتخصصة

(6 سنوات)

المدرسة الشاملة
(5 - 9 سنوات)

المدرسة الثانویة 
العامة

(8 - 9 سنوات)
المدرسة 
الثانویة 
المھنیة

(6 سنوات)

المدرسة 
الثانویة 

المتخصصة

الدراسة مؤسسة التدریب المھني/المدرسة المھنیة

 ميلعتلا زكارم
 صاخلا داشرإلاو

Bildungsregion 
Bodenseekreis ما ھي المدارس التكمیلیة المتاحة؟ما ھي المدارس التكمیلیة المتاحة؟

یوجد العدید من المدارس التكمیلیة: یوجد العدید من المدارس التكمیلیة: 
WerkrealschuleWerkrealschule(المدرسة األساسیة) (المدرسة األساسیة) و و HauptschuleHauptschule
(المدرسة الثانویة المھنیة)، (المدرسة الثانویة المھنیة)، RealschuleRealschule (المدرسة الثانویة  (المدرسة الثانویة 

المتخصصة)، المتخصصة)، GymnasiumGymnasium (الثانویة العامة)  (الثانویة العامة) 
ووGemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة). (المدرسة األھلیة).

Werkrealschule(المدرسة األساسیة) و Hauptschule
(المدرسة الثانویة المھنیة):

WerkrealschuleWerkrealschule(المدرسة األساسیة) و (المدرسة األساسیة) و HauptschuleHauptschule یكمن الھدف من یكمن الھدف من
دعم المواھب العملیة(المدرسة الثانویة المھنیة) في دعم المواھب العملیةدعم المواھب العملیة(المدرسة الثانویة المھنیة) في دعم المواھب العملیة(المدرسة الثانویة المھنیة) في (المدرسة الثانویة المھنیة) في دعم المواھب العملیةدعم المواھب العملیة وتحضیر األطفال لـ  وتحضیر األطفال لـ مھنة مھنة 

التدریب الوظیفي.التدریب الوظیفي.
في نھایة الصف التاسع. شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة في نھایة الصف التاسع. في نھایة الصف التاسع. شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة في نھایة الصف التاسع. شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة شھادة إتمام المرحلة اإلعدادیة في نھایة الصف التاسع. في نھایة الصف التاسع.  یتم الحصول على یتم الحصول على 
في نھایة الصف العاشر. شھادة إتمام التدریب المتوسط في نھایة الصف العاشر. في نھایة الصف العاشر. شھادة إتمام التدریب المتوسط في نھایة الصف العاشر. شھادة إتمام التدریب المتوسط شھادة إتمام التدریب المتوسط في نھایة الصف العاشر. في نھایة الصف العاشر.  یتم الحصول على یتم الحصول على 

Realschule (المدرسة الثانویة المتخصصة):
في في في في RealschuleRealschule (المدرسة الثانویة المتخصصة)، یكتسب التالمیذ  (المدرسة الثانویة المتخصصة)، یكتسب التالمیذ 

قدرات عملیة، والتلمیذات قدرات عملیة، قدرات عملیة، والتلمیذات قدرات عملیة، والتلمیذات والتلمیذات قدرات عملیة، قدرات عملیة، ویتعلمون كیفیة فھم ویتعلمون كیفیة فھم العالقات النظریةالعالقات النظریة. وتؤدي . وتؤدي 
RealschuleRealschule (المدرسة الثانویة المتخصصة) إلى  (المدرسة الثانویة المتخصصة) إلى التدریب العام الموسعالتدریب العام الموسع

وتُسھل بدء التدریب الوظیفي. وتُسھل بدء التدریب الوظیفي. 
یُمكن عقد یُمكن عقد اختبار شھادة إتمام المدرسة اإلعدادیةاختبار شھادة إتمام المدرسة اإلعدادیة في نھایة الفصل الدراسي  في نھایة الفصل الدراسي 
التاسع، ویمكن عقد التاسع، ویمكن عقد اختبار المدرسة الثانویة المتخصصةاختبار المدرسة الثانویة المتخصصة التحصیل العلمّي  التحصیل العلمّي 

المتوسط) في نھایة الفصل الدراسي العاشر.المتوسط) في نھایة الفصل الدراسي العاشر.

Gymnasium (الثانویة العامة):
في في في في GymnasiumGymnasium (الثانویة العامة) یكتسب التالمیذ والتلمیذات مجموعة  (الثانویة العامة) یكتسب التالمیذ والتلمیذات مجموعة 
واسعة ومتنوعة من واسعة ومتنوعة من المعارف العامة.المعارف العامة. وتُعّدھم ھذه المدرسة الثانویة العامة  وتُعّدھم ھذه المدرسة الثانویة العامة 

بشكٍل خاص لـ بشكٍل خاص لـ الدراسة الجامعیةالدراسة الجامعیة. . 
في في في في GymnasiumGymnasium (المدرسة الثانویة) یحصل التالمیذ والتلمیذات بعد  (المدرسة الثانویة) یحصل التالمیذ والتلمیذات بعد 

الفصل الدراسي الثاني عشر أو الثالث عشر على الفصل الدراسي الثاني عشر أو الثالث عشر على شھادة الثانویة العامة. شھادة الثانویة العامة. 

Gemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة):
في في في في GemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة) یتعلم األطفال ممن  (المدرسة األھلیة) یتعلم األطفال ممن 

لدیھم لدیھم ظروف مختلفة معًاظروف مختلفة معًا في مدرسٍة واحدة. وھنا یكون لدى التالمیذ  في مدرسٍة واحدة. وھنا یكون لدى التالمیذ 
والتلمیذات إمكانیة عقد والتلمیذات إمكانیة عقد كافة االختبارات النھائیةكافة االختبارات النھائیة (شھادة إتمام المرحلة  (شھادة إتمام المرحلة 

اإلعدادیة بعد الفصل الدراسي التاسع، التحصیل العلمي المتوسط بعد الفصل اإلعدادیة بعد الفصل الدراسي التاسع، التحصیل العلمي المتوسط بعد الفصل 
الدراسي العاشر، وشھادة الثانویة العامة بعد الفصل الدراسي الثاني عشر أو الدراسي العاشر، وشھادة الثانویة العامة بعد الفصل الدراسي الثاني عشر أو 
الثالث عشر). جمیع االمتحانات النھائیة مماثلة لنظیراتھا من االمتحانات في الثالث عشر). جمیع االمتحانات النھائیة مماثلة لنظیراتھا من االمتحانات في 

أنواع المدارس األخرى. أنواع المدارس األخرى. 
تتواصل تتواصل GemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule (المدارس األھلیة) بشكل جید مع المدارس  (المدارس األھلیة) بشكل جید مع المدارس 
التكمیلیة األخرى. وھكذا، على سبیل المثال، بعد اجتیاز امتحانات المرحلة الثانویة التكمیلیة األخرى. وھكذا، على سبیل المثال، بعد اجتیاز امتحانات المرحلة الثانویة 
المتخصصة في المتخصصة في GemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule (المدرسة األھلیة)، یُمكن الحصول  (المدرسة األھلیة)، یُمكن الحصول 

على شھادة الثانویة العامة في المدرسة الثانویة المتخصصة. على شھادة الثانویة العامة في المدرسة الثانویة المتخصصة. 
دائًما مدرسة یوم كامل.  (المدرسة األھلیة) ھي دائًما مدرسة یوم كامل. دائًما مدرسة یوم كامل.  (المدرسة األھلیة) ھي دائًما مدرسة یوم كامل.  (المدرسة األھلیة) ھي  (المدرسة األھلیة) ھي دائًما مدرسة یوم كامل. دائًما مدرسة یوم كامل.  GemeinschaftsschuleGemeinschaftsschule

(مراكز التعلیم واإلرشاد الخاص):(مراكز التعلیم واإلرشاد الخاص):
Sonderpädagogische Bildungs- und BeratungsSonderpädagogische Bildungs- und Beratungs-

zentren/SBBZ
 یعاني طفلك من إعاقة ویحتاج إلى دعم تعلیمي خاص؟ ھناك مدارس خاصة  یعاني طفلك من إعاقة ویحتاج إلى دعم تعلیمي خاص؟ ھناك مدارس خاصة 

((SBBZSBBZ) لألطفال الذین یحتاجون إلى دعم تعلیمي خاص في الرؤیة، ) لألطفال الذین یحتاجون إلى دعم تعلیمي خاص في الرؤیة، 
االستماع، التعلم ، التطور العقلي، التحدث ، المھارات الحركیة ، والتطور االستماع، التعلم ، التطور العقلي، التحدث ، المھارات الحركیة ، والتطور 

االجتماعي والعاطفي.االجتماعي والعاطفي.

ما ھي المدرسة التكمیلیة األنسب لطفلي؟ما ھي المدرسة التكمیلیة األنسب لطفلي؟
تحدَّث إلى معلمي ومعلمات تحدَّث إلى معلمي ومعلمات GrundschuleGrundschule (المدرسة االبتدائیة) الخاصة  (المدرسة االبتدائیة) الخاصة 

بطفلك. حیث سیوفرون لك بطفلك. حیث سیوفرون لك النصائحالنصائح حول المدرسة التكمیلیة.  حول المدرسة التكمیلیة. 
في النھایة، بصفتك أحد الوالدین، أنت من یتخذ القرار النھائي فیما یتعلق بالمدرسة في النھایة، بصفتك أحد الوالدین، أنت من یتخذ القرار النھائي فیما یتعلق بالمدرسة 

التكمیلیة التي سیلتحق بھا طفلك بعد التكمیلیة التي سیلتحق بھا طفلك بعد GrundschuleGrundschule (المدرسة االبتدائیة).  (المدرسة االبتدائیة). 
ما ھو خیارك: القرار ما ھو خیارك: القرار لیس بالضرورة حتمی�الیس بالضرورة حتمی�ا. حیث یُمكن . حیث یُمكن تبدیلتبدیل نوع المدرسة  نوع المدرسة 

إذا أراد طفلك ذلك.إذا أراد طفلك ذلك.
عالوة على ذلك، یُمكن لطفلك بعد إتمام نوع من أنواع المدرسة اختیار عالوة على ذلك، یُمكن لطفلك بعد إتمام نوع من أنواع المدرسة اختیار 

طریق آخرطریق آخر لمواصلة تعلیمھ المدرسّي. بعد الحصول على شھادة المدرسة  لمواصلة تعلیمھ المدرسّي. بعد الحصول على شھادة المدرسة 
الثانویة المتخصصة، یُمكن للتالمیذ والتلمیذات على سبیل المثال ارتیاد الثانویة المتخصصة، یُمكن للتالمیذ والتلمیذات على سبیل المثال ارتیاد 

berufliches Gymnasiumberufliches Gymnasium (المدرسة الثانویة المھنیة) والحصول على  (المدرسة الثانویة المھنیة) والحصول على 
شھادة الثانویة العامة. شھادة الثانویة العامة. 

المدرسة االبتدائیة
(4 سنوات)

المدرسة 
األساسیة
(5 سنوات)

المدرسة الثانویة 
المتخصصة

(6 سنوات)

المدرسة الشاملة
(5 - 9 سنوات)

المدرسة الثانویة 
العامة

(8 - 9 سنوات)
المدرسة 
الثانویة 
المھنیة

(6 سنوات)

المدرسة 
الثانویة 

المتخصصة

الدراسة مؤسسة التدریب المھني/المدرسة المھنیة

 ميلعتلا زكارم
 صاخلا داشرإلاو
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المزید من المعلومات حول المدرسة
Staatliches Schulamt Markdorf (إدارة المدارس الحكومیة في 

ماركدورف): 
المدرسة، والھجرة، والفصول التحضیریة

Staatliches Schulamt Markdorf (إدارة المدارس الحكومیة في ماركدورف)
Am Stadtgraben 25

88677 Markdorf
رقم الھاتف: 5097-0 07544

poststelle@ssa-mak.kv.bwl.de :البرید اإللكتروني
www.schulamt-markdorf.de

Caritas Bodensee-Oberschwaben (رابطة كارتیاس في 
بوندسي-شوابیا العلیا): المشورة حول مواضیع التربیة واألسرة

Caritas Bodensee-Oberschwaben (رابطة كارتیاس في بوندسي-
شوابیا العلیا)

المشورة النفسیة في قضایا األسرة والمعیشة
Katharinenstr. 16

88045 Friedrichshafen
رقم الھاتف: 00-0 30 07541 

البرید اإللكتروني: 
pfl-fn@caritas-bodensee-oberschwaben.de

www.caritas-bodensee-oberschwaben.de

Jugendmigrationsdienst (مكتب ھجرة الشباب): مشورة ومرافقة 
الشباب من ذوي الخلفیة المھاجرة بعمر یتراوح بین 12 و17 عاًما.

CJD في بوندسي-شوابیا العلیا
Konstantin-Schmäh-Straße 31

88045 Friedrichshafen
رقم الھاتف: 2075-0 07541

info.friedrichshafen@cjd.de :البرید اإللكتروني
www.cjd-bodensee-oberschwaben.de
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Jobcenter Landratsamt Bodenseekreis (مكتب العمل في 
إدارة دائرة بوندسي): 

حزمة التعلیم والمشاركة
Jobcenter Landratsamt Bodenseekreis (مكتب العمل في إدارة 

دائرة بوندسي)
Albrechtstraße 75

88045 Friedrichshafen
رقم الھاتف: 204-0 07541

jobcenter@bodenseekreis.de :البرید اإللكتروني
www.bodenseekreis.de

المزید من المعلومات
ستجد ھنا نظرة عامة عن المدارس في دائرة بوندسي:

www.schulliste.eu

ستجد ھنا مواعید اإلجازات المدرسیة:
www.schulferien.org

االلتحاق بـ Grundschule (المدارس االبتدائیة) والمدارس التكمیلیة:
www.km-bw.de

البحث عن Ganztagesschule (مدارس الیوم الكامل): 
www.ganztagsschulen.org

مسؤول التواصل في إدارة دائرة بوندسي
كریستیان كرامر    

تنسیق التعلیم، واالندماج
   A 401 غرفة رقم ،Albrechtstraße 75

88045 Friedrichshafen
رقم الھاتف: 204-5654 07541 

  christine.kraemer@bodenseekreis.de :البرید اإللكتروني

سیمون شالختر
المنطقة التعلیمیة في دائرة بوندسي، التخطیط االجتماعي

 A 412/413 غرفة رقم ،Albrechtstraße 75
88045 Friedrichshafen

رقم الھاتف: 204-5740 07541 
simone.schlachter@bodenseekreis.de :البرید اإللكتروني

Bildungsregion 
Bodenseekreis 


