
 

Amt für Migration und Integration

چھ مدارس تحصیالت عالی وجود دارند؟
مدارس تحصیالت عالی مختلفی وجود دارند: 

 Werkrealschule (مدرسھ راھنمایی) و Hauptschule
(مدرسھ راھنمایی فنی)، Realschule (مدرسھ متوسطھ)، 

 Gemeinschaftsschule (دبیرستان) و Gymnasium
(مدرسھ جامع). 

 Werkrealschule (مدرسھ راھنمایی) و Hauptschule
(مدرسھ راھنمایی فنی):

ھدِف مدرسھ راھنمایی و راھنمایی فنی رشد مھارت ھای عملی و آماده سازی 
کودکان برای یک دیپلم مدرسھ راھنمایی است کھ در پایان کالس نھم اخذ 

می شود. دیپلم مدرسھ متوسطھ در پایان کالس دھم اخذ می شود. 

Realschule (مدرسھ متوسطھ):
در دبیرستان، دانش آموزان دختر و پسر نھ تنھا مھارت ھای عملی را یاد 
می گیرند، بلکھ با متون نظری آشنا می شوند. دبیرستان بھ یک آموزش 

عموماً گسترده منجر می شود و شروع کارآموزی را تسھیل می کند. 
در پایان کالس نھم می توان در آزمون نھایی مدرسھ راھنمایی، و در 

پایان کالس دھم می توان در آزمون نھایی دبیرستان (دیپلم مدرسھ 
متوسطھ) شرکت کرد.

Gymnasium (دبیرستان):
در دبیرستان، دانش آموزان دختر و پسر اطالعات عمومی وسیع تر و 

عمیق تری دریافت می کنند. عمدتاً دبیرستان افراد را برای آموزش عالی 
آماده می کند. در دبیرستان، دانش آموزان دختر و پسر پس از کالس 12ام 

یا 13ام دیپلم دبیرستان را دریافت می کنند. 

Gemeinschaftsschule (مدرسھ جامع):
در یک مدرسھ جامع، کودکان تحت شرایط مختلف با ھم در یک مدرسھ 
آموزش می بینند. در اینجا دانش آموزان این فرصت را دارند، تا در تمام 

آزمون ھای نھایی شرکت کنند (آزمون راھنمایی بعد از کالس 9ام، مدرسھ 
متوسطھ بعد از کالس 10ام و دیپلم نھایی دبیرستان بعد از کالس 12ام یا 
13ام). تمام آزمون ھای نھایی با آزمون ھا در سایر مدارس یکسان ھستند. 
مدارس جامع بھ خوبی با سایر مدارس تحصیالت عالی در ارتباط ھستند. 

بنابراین، برای مثال پس از قبولی در آزمون دبیرستان در یک مدرسھ 
جامع، می توان در یک مدرسھ راھنمایی تخصصی در آزمون نھایی 

دبیرستان شرکت کرد. بھ عالوه، یک مدرسھ جامع ھمیشھ بھ عنوان یک 
مدرسھ  تمام روز شناختھ می شود.

Bodenseekreis مخاطبان خانم شما در اداره منطقھ

    Christine Krämer
ھماھنگی آموزشی، ادغام

   Albrechtstraße 75, room A 401
88045 Friedrichshafen

تلفن: 204-5654 07541
   christine.kraemer@bodenseekreis.de :ایمیل

Simone Schlachter
یعامتجا یزیر ھمانرب ،Bodenseekreis یشزومآ ھقطنم 

  Albrechtstraße 75, Raum A 412/413
88045 Friedrichshafen

تلفن: 204-5740 07541
simone.schlachter@bodenseekreis.de :ایمیل

این دفترچھ بھ این زبان ھا موجود است:
 عربی 
 آلمانی

 انگلیسی
 فارسی

 فرانسوی
 ایتالیایی

 رومانیایی
 روسی

 صربستانی
 اسپانیایی

 ترکی

 
(مراکز ویژه آموزش و مشاوره): 

 SBBZ Sonderpädagogische Bildungs- und
 Beratungzentren

  
 فرزند شما معلولیت دارد و بھ آموزش نیازھای ویژه ای احتیاج دارد؟ 
برای کودکانی کھ نیاز بھ دیدن ، گوش دادن ، یادگیری ، رشد ذھنی ، 
صحبت کردن ، مھارت ھای حرکتی ، رشد عاطفی اجتماعی دارند ، 

مدارس ویژه (SBBZ) وجود دارد. در آنجا آنھا می توانند آموزش ویژه 
دریافت کنند.  

کدام مدرسھ تحصیالت عالی برای فرزند من مناسب است؟
با معلمان مدرسھ ابتدایی فرزند خود صحبت کنید. آنھا یک معرفی نامھ 

برای یک مدرسھ تحصیالت عالی بھ شما ارائھ خواھند داد. 
در نھایت، شما بھ عنوان والدین تصمیم نھایی را خواھید گرفت کھ 

فرزندتان پس از مدرسھ ابتدایی بھ کدام مدرسھ تحصیالت عالی برود. 
صرف نظر از تصمیم شما: الزم نیست این تصمیم نھایی باشد اگر رشد 

فرزند شما متفاوت است، امکان تغییر نوع مدرسھ وجود دارد. 
بھ عالوه، پس از اینکھ فرزند شما یک نوع مدرسھ را تمام کند سایر 

مسیرھای تحصیالت عالی در دسترس خواھند بود. پس از اتمام دبیرستان، 
دانش آموزان برای مثال می توانند بھ یک دبیرستان تخصصی بروند و دیپلم 

دبیرستان دریافت کنند. 
می  رود بھ
فرزند من

فارسی

مدرسھ ابتدایی
(4 سال)

مدرسھ 
راھنمایی

(5 سال)

دبیرستان
(6 سال)

مدرسھ جامع
(5 - 9 سال)

دبیرستان
(8 - 9 سال) دبیرستان 

آموزشی
(6 سال)

دبیرستان 
تخصصی

تحصیل مدرسھ فنی/مدرسھ حرفھ ای

مراکز ویژه آموزش 
و مشاوره

Bildungsregion 
Bodenseekreis 

می  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھ



والدین گرامی،
نظام آموزشی در ھر کشوری متفاوت است. در نتیجھ، پرسش ھای 

زیادی درباره حضور در مدرسھ، نقش والدین و برنامھ ھای آموزشی 
در جامعھ یا شھر شما وجود دارد. 

در منطقھ Bodenseekreis، تعداد زیادی مدرسھ وجود دارد. اما 
کدام مدرسھ برای فرزند من مناسب است و باید بھ عنوان والدین بھ 

چیز توجھ کنم؟

 Bodenseekreis برای اینکھ بھتر بتوانید با نظام آموزشی منطقھ
آشنا شوید، مھم ترین اطالعات در این برگھ اطالعاتی خالصھ شده 

است.

امیدوار ھستم کھ فرزند شما مدرسھ را بھ خوبی آغاز کند و تجربھ 
یادگیری موفقیت آمیزی داشتھ باشد!

Ignaz Wetzel
رئیس دپارتمان اجتماعی

دپارتمان امور اجتماعی، جوانان، بھداشت، استخدام و مھاجرت

چھ زمانی فرزند من باید بھ مدرسھ برود؟
در آلمان، اکثر کودکان در سن شش سالگی بھ مدرسھ می روند. 

برخی از کودکان در سن پنج سالگی، و تعداد کمی نیز در سن 
ھفت سالگی مدرسھ را آغاز می کنند. در آلمان حضور در مدرسھ 

اجباری است. این بدان معنی است کھ ھر کودک تا زمانی کھ بھ سن 18 
سالگی می رسد، باید بھ مدرسھ برود. 

 Grundschule چھ زمانی و در کجا باید فرزند خود را برای
(مدرسھ ابتدایی) ثبت نام کنم؟

وقتی فرزند شما بھ سن مدرسھ (6 سالگی) می رسد، او را در یک 
مدرسھ ابتدایی نزدیک بھ آپارتمان خود ثبت نام کنید برای پیدا کردن مدرسھ 
ابتدایی مناسب برای فرزند خود، ھمچنین می توانید از مربیان در مھدکودک 

درخواست مشاوره کنید. یا خودتان بھ طور مستقیم از مدرسھ نزدیک بھ محلھ 
خود در شھر یا در جامعھ خود اطالعات کسب کنید. 

ھنگام ثبت نام فرزندتان، او را ھمراه خود بیاورید. مدرک شناسایی فرزند خود 
را نیز ھمراه داشتھ باشید.

معاینھ پزشکی قبل از مدرسھ چیست؟ 
قبل از اینکھ فرزند 6 سالھ شما بھ کالس اول برود، باید توسط 

اداره بھداشت معاینھ شود. این معاینھ اھمیت دارد زیرا می توان 
بھ موقع تشخیص داد کھ آیا فرزند شما از نظر رشد برای رفتن بھ 

مدرسھ آماده است یا خیر. 
معاینھ پزشکی قبل از مدرسھ برای تمام کودکان در آلمان اجباری بوده و برای 

تندرستی کودک است. 

یک روز تحصیلی چقدر طول می کشد؟
در آلمان، کودکان از دوشنبھ تا جمعھ بھ مدرسھ می روند. در آغاز سال 

تحصیلی، کودکان یک برنامھ دریافت می کنند. یک کالس 45 دقیقھ طول 
می کشد. کل مدت یک روز تحصیلی بھ نوع مدرسھ و سن فرزند شما بستگی 

دارد. مدرسھ در مقطع ابتدایی معموالً صبح  برگزار می شود 

اگر شما قبل یا بعد از کالس ھا بھ ھر گونھ مراقبت اضافھ نیاز دارید، 
برنامھ ھای مناسبی وجود دارند از قبیل مراقبت روزانھ در بعد از ظھرھا. اکثر 

مواقع در طول چنین مراقبت ھای روزانھ ای در بعد از ظھر، فرزند شما یک 
وعده نھار دریافت می کند و در انجام تکالیف منزل بھ او کمک می شود. 

از مدرسھ فرزند خود بپرسید کھ چھ برنامھ ھایی در دسترس ھستند. 

در دورھمی ھای عصرانھ والدین موضوعات واقعی کالس ھا از قبیل گشت 
و گذار، سفرھای کالسی، خرید لوازم مدرسھ 

و نیز خواستھ ھای معلمان و والدین، با تمام والدین کالس مورد بحث 
قرار خواھند گرفت. 

در جلسات والدین-معلمان والدین می توانند با یک معلم قرار مالقات 
انفرادی داشتھ باشند تا بھ طور شخصی با او گفتگو کنند. 

والدین نامھ ھای والدین را از معلمان دریافت می کنند و از تاریخ ھا و 
اطالعیھ ھای مھم مطلع می شوند. 

ھمچنین والدین مسئول ھستند تا وقتی کودک برای مثال بیمار می شود و 
نمی تواند بھ مدرسھ برود، شرایط خاص را بھ مدرسھ اطالع دھند. 

فرزند من بھ زبان آلمانی صحبت نمی کند یا خیلی کم با این زبان 
آشنا است. آیا باز ھم می تواند بھ مدرسھ برود؟

بلھ، حتماً. در منطقھ Bodenseekreis، کالس ھای مقدماتی زیادی برای 
کودکان و جوانانی کھ از یک کشور خارجی نقل مکان کرده اند و بھ زبان 

آلمانی صحبت نمی کنند یا خیلی کم با این زبان آشنا ھستند، وجود دارد. 
کودکان و جوانان در اینجا یاد می گیرند کھ چگونھ بھ زبان آلمانی صحبت 

کنند، بخوانند و بنویسند و در نتیجھ می توانند بھ یک کالس عادی بروند.

پس از Grundschule (مدرسھ ابتدایی)، چھ می شود؟
کودکان از کالس اول تا کالس چھارم (تقریباً در سنین 6 تا 10 سالگی) بھ 

مدرسھ ابتدایی می روند. پس از مدرسھ ابتدایی، تمام کودکان باید بھ یک 
مدرسھ تحصیل عالی بروند. معلمان تاالر اجتماعات با والدین مشورت 

کرده و آنھا را از مدارس تحصیالت عالی مطلع می کنند و ھمراه با کارت 
گزارش نیمسال کالس چھارم، یک معرفی نامھ برای مدرسھ تحصیالت 

عالی ارائھ می دھند. 
بھ عالوه، والدین در طول دورھمی ھای عصرانھ والدین از مدارس 

تحصیالت عالی مطلع می شوند و می توانند در جلسات معارفھ والدین 
شرکت کنند.

Ignaz Wetzel
رئیس دپارتمان اجتماعی

سال تحصیلی چقدر طول می کشد و 
تعطیالت مدرسھ چھ زمانی است؟

ھر سال تحصیلی ماه سپتامبر آغاز و ماه 
آگوست پایان می یابد. یک سال تحصیلی در 

آلمان بھ دو نیمسال تقسیم می شود. پس از ھر نیمسال، معلمان یک کارت 
گزارش میان  ترم ھمراه با ارزیابی عملکرد ارائھ می دھند. 

در بادن وورتمبرگ، تعطیالت مدرسھ  برای دانش آموزان بھ شرح زیر است:
 تعطیالت کارناوال
 تعطیالت عید پاک

 تعطیالت عید پنجاھھ

 تعطیالت تابستان
 تعطیالت پاییز

 تعطیالت کریسمس

در ابتدای سال تحصیلی مدرسھ تاریخ دقیق تعطیالت را اعالم می کند.

در طول تعطیالت مدرسھ، کودکان بھ مدرسھ نمی روند و کالس ندارند. 
آنھا می توانند، بھ ویژه در طول تعطیالت تابستان، در یک برنامھ تعطیالت 

شرکت کنند. 
این برنامھ ھای تعطیالت در مدرسھ یا در سایر مکان ھا ارائھ می شوند. شما 

باید حتماً فرزند خود را ثبت نام کنید و شھریھ شرکت در برنامھ را بپردازید. 
می توانید در مدرسھ فرزند خود اطالعات بیشتری را درباره برنامھ ھا و 

شھریھ ھا کسب کنید.

مدرسھ چھ ھزینھ ای دارد؟
 مدرسھ رفتن در مدارس دولتی در آلمان رایگان است. اکثر 

مدارس در آلمان دولتی ھستند. اما مدارس غیرانتفاعی نیز وجود دارند، کھ 
شھریھ دارند. 

با این حال برای دریافت مراقبت  اضافھ و وعده نھار، حتی در مدارس دولتی 
باید ھزینھ پرداخت شود. ھزینھ ھا بھ مدرسھ بستگی دارد. 

از والدین چھ انتظاری می رود؟
در آلمان: والدین و مدرسھ ھر دو مسئولیت آموزش و رشد کودک را برعھده 

دارند. والدین فعاالنھ در زندگی تحصیلی شرکت می کنند و از نزدیک با 
معلمان در تماس ھستند. 

بنابراین، دورھمی ھای عصرانھ والدین و جلسات والدین-معلم فردی بھ طور 
منظم برگزار می شوند. 

Grundschule مدرسھ ابتدایی



والدین گرامی،
نظام آموزشی در ھر کشوری متفاوت است. در نتیجھ، پرسش ھای 

زیادی درباره حضور در مدرسھ، نقش والدین و برنامھ ھای آموزشی 
در جامعھ یا شھر شما وجود دارد. 

در منطقھ Bodenseekreis، تعداد زیادی مدرسھ وجود دارد. اما 
کدام مدرسھ برای فرزند من مناسب است و باید بھ عنوان والدین بھ 

چیز توجھ کنم؟

 Bodenseekreis برای اینکھ بھتر بتوانید با نظام آموزشی منطقھ
آشنا شوید، مھم ترین اطالعات در این برگھ اطالعاتی خالصھ شده 

است.

امیدوار ھستم کھ فرزند شما مدرسھ را بھ خوبی آغاز کند و تجربھ 
یادگیری موفقیت آمیزی داشتھ باشد!

Ignaz Wetzel
رئیس دپارتمان اجتماعی

دپارتمان امور اجتماعی، جوانان، بھداشت، استخدام و مھاجرت

چھ زمانی فرزند من باید بھ مدرسھ برود؟
در آلمان، اکثر کودکان در سن شش سالگی بھ مدرسھ می روند. 

برخی از کودکان در سن پنج سالگی، و تعداد کمی نیز در سن 
ھفت سالگی مدرسھ را آغاز می کنند. در آلمان حضور در مدرسھ 

اجباری است. این بدان معنی است کھ ھر کودک تا زمانی کھ بھ سن 18 
سالگی می رسد، باید بھ مدرسھ برود. 

 Grundschule چھ زمانی و در کجا باید فرزند خود را برای
(مدرسھ ابتدایی) ثبت نام کنم؟

وقتی فرزند شما بھ سن مدرسھ (6 سالگی) می رسد، او را در یک 
مدرسھ ابتدایی نزدیک بھ آپارتمان خود ثبت نام کنید برای پیدا کردن مدرسھ 
ابتدایی مناسب برای فرزند خود، ھمچنین می توانید از مربیان در مھدکودک 

درخواست مشاوره کنید. یا خودتان بھ طور مستقیم از مدرسھ نزدیک بھ محلھ 
خود در شھر یا در جامعھ خود اطالعات کسب کنید. 

ھنگام ثبت نام فرزندتان، او را ھمراه خود بیاورید. مدرک شناسایی فرزند خود 
را نیز ھمراه داشتھ باشید.

معاینھ پزشکی قبل از مدرسھ چیست؟ 
قبل از اینکھ فرزند 6 سالھ شما بھ کالس اول برود، باید توسط 

اداره بھداشت معاینھ شود. این معاینھ اھمیت دارد زیرا می توان 
بھ موقع تشخیص داد کھ آیا فرزند شما از نظر رشد برای رفتن بھ 

مدرسھ آماده است یا خیر. 
معاینھ پزشکی قبل از مدرسھ برای تمام کودکان در آلمان اجباری بوده و برای 

تندرستی کودک است. 

یک روز تحصیلی چقدر طول می کشد؟
در آلمان، کودکان از دوشنبھ تا جمعھ بھ مدرسھ می روند. در آغاز سال 

تحصیلی، کودکان یک برنامھ دریافت می کنند. یک کالس 45 دقیقھ طول 
می کشد. کل مدت یک روز تحصیلی بھ نوع مدرسھ و سن فرزند شما بستگی 

دارد. مدرسھ در مقطع ابتدایی معموالً صبح  برگزار می شود 

اگر شما قبل یا بعد از کالس ھا بھ ھر گونھ مراقبت اضافھ نیاز دارید، 
برنامھ ھای مناسبی وجود دارند از قبیل مراقبت روزانھ در بعد از ظھرھا. اکثر 

مواقع در طول چنین مراقبت ھای روزانھ ای در بعد از ظھر، فرزند شما یک 
وعده نھار دریافت می کند و در انجام تکالیف منزل بھ او کمک می شود. 

از مدرسھ فرزند خود بپرسید کھ چھ برنامھ ھایی در دسترس ھستند. 

در دورھمی ھای عصرانھ والدین موضوعات واقعی کالس ھا از قبیل گشت 
و گذار، سفرھای کالسی، خرید لوازم مدرسھ 

و نیز خواستھ ھای معلمان و والدین، با تمام والدین کالس مورد بحث 
قرار خواھند گرفت. 

در جلسات والدین-معلمان والدین می توانند با یک معلم قرار مالقات 
انفرادی داشتھ باشند تا بھ طور شخصی با او گفتگو کنند. 

والدین نامھ ھای والدین را از معلمان دریافت می کنند و از تاریخ ھا و 
اطالعیھ ھای مھم مطلع می شوند. 

ھمچنین والدین مسئول ھستند تا وقتی کودک برای مثال بیمار می شود و 
نمی تواند بھ مدرسھ برود، شرایط خاص را بھ مدرسھ اطالع دھند. 

فرزند من بھ زبان آلمانی صحبت نمی کند یا خیلی کم با این زبان 
آشنا است. آیا باز ھم می تواند بھ مدرسھ برود؟

بلھ، حتماً. در منطقھ Bodenseekreis، کالس ھای مقدماتی زیادی برای 
کودکان و جوانانی کھ از یک کشور خارجی نقل مکان کرده اند و بھ زبان 

آلمانی صحبت نمی کنند یا خیلی کم با این زبان آشنا ھستند، وجود دارد. 
کودکان و جوانان در اینجا یاد می گیرند کھ چگونھ بھ زبان آلمانی صحبت 

کنند، بخوانند و بنویسند و در نتیجھ می توانند بھ یک کالس عادی بروند.

پس از Grundschule (مدرسھ ابتدایی)، چھ می شود؟
کودکان از کالس اول تا کالس چھارم (تقریباً در سنین 6 تا 10 سالگی) بھ 

مدرسھ ابتدایی می روند. پس از مدرسھ ابتدایی، تمام کودکان باید بھ یک 
مدرسھ تحصیل عالی بروند. معلمان تاالر اجتماعات با والدین مشورت 

کرده و آنھا را از مدارس تحصیالت عالی مطلع می کنند و ھمراه با کارت 
گزارش نیمسال کالس چھارم، یک معرفی نامھ برای مدرسھ تحصیالت 

عالی ارائھ می دھند. 
بھ عالوه، والدین در طول دورھمی ھای عصرانھ والدین از مدارس 

تحصیالت عالی مطلع می شوند و می توانند در جلسات معارفھ والدین 
شرکت کنند.

Ignaz Wetzel
رئیس دپارتمان اجتماعی

سال تحصیلی چقدر طول می کشد و 
تعطیالت مدرسھ چھ زمانی است؟

ھر سال تحصیلی ماه سپتامبر آغاز و ماه 
آگوست پایان می یابد. یک سال تحصیلی در 

آلمان بھ دو نیمسال تقسیم می شود. پس از ھر نیمسال، معلمان یک کارت 
گزارش میان  ترم ھمراه با ارزیابی عملکرد ارائھ می دھند. 

در بادن وورتمبرگ، تعطیالت مدرسھ  برای دانش آموزان بھ شرح زیر است:
 تعطیالت کارناوال
 تعطیالت عید پاک

 تعطیالت عید پنجاھھ

 تعطیالت تابستان
 تعطیالت پاییز

 تعطیالت کریسمس

در ابتدای سال تحصیلی مدرسھ تاریخ دقیق تعطیالت را اعالم می کند.

در طول تعطیالت مدرسھ، کودکان بھ مدرسھ نمی روند و کالس ندارند. 
آنھا می توانند، بھ ویژه در طول تعطیالت تابستان، در یک برنامھ تعطیالت 

شرکت کنند. 
این برنامھ ھای تعطیالت در مدرسھ یا در سایر مکان ھا ارائھ می شوند. شما 

باید حتماً فرزند خود را ثبت نام کنید و شھریھ شرکت در برنامھ را بپردازید. 
می توانید در مدرسھ فرزند خود اطالعات بیشتری را درباره برنامھ ھا و 

شھریھ ھا کسب کنید.

مدرسھ چھ ھزینھ ای دارد؟
 مدرسھ رفتن در مدارس دولتی در آلمان رایگان است. اکثر 

مدارس در آلمان دولتی ھستند. اما مدارس غیرانتفاعی نیز وجود دارند، کھ 
شھریھ دارند. 

با این حال برای دریافت مراقبت  اضافھ و وعده نھار، حتی در مدارس دولتی 
باید ھزینھ پرداخت شود. ھزینھ ھا بھ مدرسھ بستگی دارد. 

از والدین چھ انتظاری می رود؟
در آلمان: والدین و مدرسھ ھر دو مسئولیت آموزش و رشد کودک را برعھده 

دارند. والدین فعاالنھ در زندگی تحصیلی شرکت می کنند و از نزدیک با 
معلمان در تماس ھستند. 

بنابراین، دورھمی ھای عصرانھ والدین و جلسات والدین-معلم فردی بھ طور 
منظم برگزار می شوند. 

Grundschule مدرسھ ابتدایی



والدین گرامی،
نظام آموزشی در ھر کشوری متفاوت است. در نتیجھ، پرسش ھای 

زیادی درباره حضور در مدرسھ، نقش والدین و برنامھ ھای آموزشی 
در جامعھ یا شھر شما وجود دارد. 

در منطقھ Bodenseekreis، تعداد زیادی مدرسھ وجود دارد. اما 
کدام مدرسھ برای فرزند من مناسب است و باید بھ عنوان والدین بھ 

چیز توجھ کنم؟

 Bodenseekreis برای اینکھ بھتر بتوانید با نظام آموزشی منطقھ
آشنا شوید، مھم ترین اطالعات در این برگھ اطالعاتی خالصھ شده 

است.

امیدوار ھستم کھ فرزند شما مدرسھ را بھ خوبی آغاز کند و تجربھ 
یادگیری موفقیت آمیزی داشتھ باشد!

Ignaz Wetzel
رئیس دپارتمان اجتماعی

دپارتمان امور اجتماعی، جوانان، بھداشت، استخدام و مھاجرت

چھ زمانی فرزند من باید بھ مدرسھ برود؟
در آلمان، اکثر کودکان در سن شش سالگی بھ مدرسھ می روند. 

برخی از کودکان در سن پنج سالگی، و تعداد کمی نیز در سن 
ھفت سالگی مدرسھ را آغاز می کنند. در آلمان حضور در مدرسھ 

اجباری است. این بدان معنی است کھ ھر کودک تا زمانی کھ بھ سن 18 
سالگی می رسد، باید بھ مدرسھ برود. 

 Grundschule چھ زمانی و در کجا باید فرزند خود را برای
(مدرسھ ابتدایی) ثبت نام کنم؟

وقتی فرزند شما بھ سن مدرسھ (6 سالگی) می رسد، او را در یک 
مدرسھ ابتدایی نزدیک بھ آپارتمان خود ثبت نام کنید برای پیدا کردن مدرسھ 
ابتدایی مناسب برای فرزند خود، ھمچنین می توانید از مربیان در مھدکودک 

درخواست مشاوره کنید. یا خودتان بھ طور مستقیم از مدرسھ نزدیک بھ محلھ 
خود در شھر یا در جامعھ خود اطالعات کسب کنید. 

ھنگام ثبت نام فرزندتان، او را ھمراه خود بیاورید. مدرک شناسایی فرزند خود 
را نیز ھمراه داشتھ باشید.

معاینھ پزشکی قبل از مدرسھ چیست؟ 
قبل از اینکھ فرزند 6 سالھ شما بھ کالس اول برود، باید توسط 

اداره بھداشت معاینھ شود. این معاینھ اھمیت دارد زیرا می توان 
بھ موقع تشخیص داد کھ آیا فرزند شما از نظر رشد برای رفتن بھ 

مدرسھ آماده است یا خیر. 
معاینھ پزشکی قبل از مدرسھ برای تمام کودکان در آلمان اجباری بوده و برای 

تندرستی کودک است. 

یک روز تحصیلی چقدر طول می کشد؟
در آلمان، کودکان از دوشنبھ تا جمعھ بھ مدرسھ می روند. در آغاز سال 

تحصیلی، کودکان یک برنامھ دریافت می کنند. یک کالس 45 دقیقھ طول 
می کشد. کل مدت یک روز تحصیلی بھ نوع مدرسھ و سن فرزند شما بستگی 

دارد. مدرسھ در مقطع ابتدایی معموالً صبح  برگزار می شود 

اگر شما قبل یا بعد از کالس ھا بھ ھر گونھ مراقبت اضافھ نیاز دارید، 
برنامھ ھای مناسبی وجود دارند از قبیل مراقبت روزانھ در بعد از ظھرھا. اکثر 

مواقع در طول چنین مراقبت ھای روزانھ ای در بعد از ظھر، فرزند شما یک 
وعده نھار دریافت می کند و در انجام تکالیف منزل بھ او کمک می شود. 

از مدرسھ فرزند خود بپرسید کھ چھ برنامھ ھایی در دسترس ھستند. 

در دورھمی ھای عصرانھ والدین موضوعات واقعی کالس ھا از قبیل گشت 
و گذار، سفرھای کالسی، خرید لوازم مدرسھ 

و نیز خواستھ ھای معلمان و والدین، با تمام والدین کالس مورد بحث 
قرار خواھند گرفت. 

در جلسات والدین-معلمان والدین می توانند با یک معلم قرار مالقات 
انفرادی داشتھ باشند تا بھ طور شخصی با او گفتگو کنند. 

والدین نامھ ھای والدین را از معلمان دریافت می کنند و از تاریخ ھا و 
اطالعیھ ھای مھم مطلع می شوند. 

ھمچنین والدین مسئول ھستند تا وقتی کودک برای مثال بیمار می شود و 
نمی تواند بھ مدرسھ برود، شرایط خاص را بھ مدرسھ اطالع دھند. 

فرزند من بھ زبان آلمانی صحبت نمی کند یا خیلی کم با این زبان 
آشنا است. آیا باز ھم می تواند بھ مدرسھ برود؟

بلھ، حتماً. در منطقھ Bodenseekreis، کالس ھای مقدماتی زیادی برای 
کودکان و جوانانی کھ از یک کشور خارجی نقل مکان کرده اند و بھ زبان 

آلمانی صحبت نمی کنند یا خیلی کم با این زبان آشنا ھستند، وجود دارد. 
کودکان و جوانان در اینجا یاد می گیرند کھ چگونھ بھ زبان آلمانی صحبت 

کنند، بخوانند و بنویسند و در نتیجھ می توانند بھ یک کالس عادی بروند.

پس از Grundschule (مدرسھ ابتدایی)، چھ می شود؟
کودکان از کالس اول تا کالس چھارم (تقریباً در سنین 6 تا 10 سالگی) بھ 

مدرسھ ابتدایی می روند. پس از مدرسھ ابتدایی، تمام کودکان باید بھ یک 
مدرسھ تحصیل عالی بروند. معلمان تاالر اجتماعات با والدین مشورت 

کرده و آنھا را از مدارس تحصیالت عالی مطلع می کنند و ھمراه با کارت 
گزارش نیمسال کالس چھارم، یک معرفی نامھ برای مدرسھ تحصیالت 

عالی ارائھ می دھند. 
بھ عالوه، والدین در طول دورھمی ھای عصرانھ والدین از مدارس 

تحصیالت عالی مطلع می شوند و می توانند در جلسات معارفھ والدین 
شرکت کنند.
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سال تحصیلی چقدر طول می کشد و 
تعطیالت مدرسھ چھ زمانی است؟

ھر سال تحصیلی ماه سپتامبر آغاز و ماه 
آگوست پایان می یابد. یک سال تحصیلی در 

آلمان بھ دو نیمسال تقسیم می شود. پس از ھر نیمسال، معلمان یک کارت 
گزارش میان  ترم ھمراه با ارزیابی عملکرد ارائھ می دھند. 

در بادن وورتمبرگ، تعطیالت مدرسھ  برای دانش آموزان بھ شرح زیر است:
 تعطیالت کارناوال
 تعطیالت عید پاک

 تعطیالت عید پنجاھھ

 تعطیالت تابستان
 تعطیالت پاییز

 تعطیالت کریسمس

در ابتدای سال تحصیلی مدرسھ تاریخ دقیق تعطیالت را اعالم می کند.

در طول تعطیالت مدرسھ، کودکان بھ مدرسھ نمی روند و کالس ندارند. 
آنھا می توانند، بھ ویژه در طول تعطیالت تابستان، در یک برنامھ تعطیالت 

شرکت کنند. 
این برنامھ ھای تعطیالت در مدرسھ یا در سایر مکان ھا ارائھ می شوند. شما 

باید حتماً فرزند خود را ثبت نام کنید و شھریھ شرکت در برنامھ را بپردازید. 
می توانید در مدرسھ فرزند خود اطالعات بیشتری را درباره برنامھ ھا و 

شھریھ ھا کسب کنید.

مدرسھ چھ ھزینھ ای دارد؟
 مدرسھ رفتن در مدارس دولتی در آلمان رایگان است. اکثر 

مدارس در آلمان دولتی ھستند. اما مدارس غیرانتفاعی نیز وجود دارند، کھ 
شھریھ دارند. 

با این حال برای دریافت مراقبت  اضافھ و وعده نھار، حتی در مدارس دولتی 
باید ھزینھ پرداخت شود. ھزینھ ھا بھ مدرسھ بستگی دارد. 

از والدین چھ انتظاری می رود؟
در آلمان: والدین و مدرسھ ھر دو مسئولیت آموزش و رشد کودک را برعھده 

دارند. والدین فعاالنھ در زندگی تحصیلی شرکت می کنند و از نزدیک با 
معلمان در تماس ھستند. 

بنابراین، دورھمی ھای عصرانھ والدین و جلسات والدین-معلم فردی بھ طور 
منظم برگزار می شوند. 
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نظام آموزشی در ھر کشوری متفاوت است. در نتیجھ، پرسش ھای 

زیادی درباره حضور در مدرسھ، نقش والدین و برنامھ ھای آموزشی 
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کدام مدرسھ برای فرزند من مناسب است و باید بھ عنوان والدین بھ 
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یادگیری موفقیت آمیزی داشتھ باشد!

Ignaz Wetzel
رئیس دپارتمان اجتماعی

دپارتمان امور اجتماعی، جوانان، بھداشت، استخدام و مھاجرت

چھ زمانی فرزند من باید بھ مدرسھ برود؟
در آلمان، اکثر کودکان در سن شش سالگی بھ مدرسھ می روند. 

برخی از کودکان در سن پنج سالگی، و تعداد کمی نیز در سن 
ھفت سالگی مدرسھ را آغاز می کنند. در آلمان حضور در مدرسھ 

اجباری است. این بدان معنی است کھ ھر کودک تا زمانی کھ بھ سن 18 
سالگی می رسد، باید بھ مدرسھ برود. 

 Grundschule چھ زمانی و در کجا باید فرزند خود را برای
(مدرسھ ابتدایی) ثبت نام کنم؟

وقتی فرزند شما بھ سن مدرسھ (6 سالگی) می رسد، او را در یک 
مدرسھ ابتدایی نزدیک بھ آپارتمان خود ثبت نام کنید برای پیدا کردن مدرسھ 
ابتدایی مناسب برای فرزند خود، ھمچنین می توانید از مربیان در مھدکودک 

درخواست مشاوره کنید. یا خودتان بھ طور مستقیم از مدرسھ نزدیک بھ محلھ 
خود در شھر یا در جامعھ خود اطالعات کسب کنید. 

ھنگام ثبت نام فرزندتان، او را ھمراه خود بیاورید. مدرک شناسایی فرزند خود 
را نیز ھمراه داشتھ باشید.

معاینھ پزشکی قبل از مدرسھ چیست؟ 
قبل از اینکھ فرزند 6 سالھ شما بھ کالس اول برود، باید توسط 

اداره بھداشت معاینھ شود. این معاینھ اھمیت دارد زیرا می توان 
بھ موقع تشخیص داد کھ آیا فرزند شما از نظر رشد برای رفتن بھ 

مدرسھ آماده است یا خیر. 
معاینھ پزشکی قبل از مدرسھ برای تمام کودکان در آلمان اجباری بوده و برای 

تندرستی کودک است. 

یک روز تحصیلی چقدر طول می کشد؟
در آلمان، کودکان از دوشنبھ تا جمعھ بھ مدرسھ می روند. در آغاز سال 

تحصیلی، کودکان یک برنامھ دریافت می کنند. یک کالس 45 دقیقھ طول 
می کشد. کل مدت یک روز تحصیلی بھ نوع مدرسھ و سن فرزند شما بستگی 

دارد. مدرسھ در مقطع ابتدایی معموالً صبح  برگزار می شود 

اگر شما قبل یا بعد از کالس ھا بھ ھر گونھ مراقبت اضافھ نیاز دارید، 
برنامھ ھای مناسبی وجود دارند از قبیل مراقبت روزانھ در بعد از ظھرھا. اکثر 

مواقع در طول چنین مراقبت ھای روزانھ ای در بعد از ظھر، فرزند شما یک 
وعده نھار دریافت می کند و در انجام تکالیف منزل بھ او کمک می شود. 

از مدرسھ فرزند خود بپرسید کھ چھ برنامھ ھایی در دسترس ھستند. 

در دورھمی ھای عصرانھ والدین موضوعات واقعی کالس ھا از قبیل گشت 
و گذار، سفرھای کالسی، خرید لوازم مدرسھ 

و نیز خواستھ ھای معلمان و والدین، با تمام والدین کالس مورد بحث 
قرار خواھند گرفت. 

در جلسات والدین-معلمان والدین می توانند با یک معلم قرار مالقات 
انفرادی داشتھ باشند تا بھ طور شخصی با او گفتگو کنند. 

والدین نامھ ھای والدین را از معلمان دریافت می کنند و از تاریخ ھا و 
اطالعیھ ھای مھم مطلع می شوند. 

ھمچنین والدین مسئول ھستند تا وقتی کودک برای مثال بیمار می شود و 
نمی تواند بھ مدرسھ برود، شرایط خاص را بھ مدرسھ اطالع دھند. 

فرزند من بھ زبان آلمانی صحبت نمی کند یا خیلی کم با این زبان 
آشنا است. آیا باز ھم می تواند بھ مدرسھ برود؟

بلھ، حتماً. در منطقھ Bodenseekreis، کالس ھای مقدماتی زیادی برای 
کودکان و جوانانی کھ از یک کشور خارجی نقل مکان کرده اند و بھ زبان 

آلمانی صحبت نمی کنند یا خیلی کم با این زبان آشنا ھستند، وجود دارد. 
کودکان و جوانان در اینجا یاد می گیرند کھ چگونھ بھ زبان آلمانی صحبت 

کنند، بخوانند و بنویسند و در نتیجھ می توانند بھ یک کالس عادی بروند.

پس از Grundschule (مدرسھ ابتدایی)، چھ می شود؟
کودکان از کالس اول تا کالس چھارم (تقریباً در سنین 6 تا 10 سالگی) بھ 

مدرسھ ابتدایی می روند. پس از مدرسھ ابتدایی، تمام کودکان باید بھ یک 
مدرسھ تحصیل عالی بروند. معلمان تاالر اجتماعات با والدین مشورت 

کرده و آنھا را از مدارس تحصیالت عالی مطلع می کنند و ھمراه با کارت 
گزارش نیمسال کالس چھارم، یک معرفی نامھ برای مدرسھ تحصیالت 

عالی ارائھ می دھند. 
بھ عالوه، والدین در طول دورھمی ھای عصرانھ والدین از مدارس 

تحصیالت عالی مطلع می شوند و می توانند در جلسات معارفھ والدین 
شرکت کنند.

Ignaz Wetzel
رئیس دپارتمان اجتماعی

سال تحصیلی چقدر طول می کشد و 
تعطیالت مدرسھ چھ زمانی است؟

ھر سال تحصیلی ماه سپتامبر آغاز و ماه 
آگوست پایان می یابد. یک سال تحصیلی در 

آلمان بھ دو نیمسال تقسیم می شود. پس از ھر نیمسال، معلمان یک کارت 
گزارش میان  ترم ھمراه با ارزیابی عملکرد ارائھ می دھند. 

در بادن وورتمبرگ، تعطیالت مدرسھ  برای دانش آموزان بھ شرح زیر است:
 تعطیالت کارناوال
 تعطیالت عید پاک

 تعطیالت عید پنجاھھ

 تعطیالت تابستان
 تعطیالت پاییز

 تعطیالت کریسمس

در ابتدای سال تحصیلی مدرسھ تاریخ دقیق تعطیالت را اعالم می کند.

در طول تعطیالت مدرسھ، کودکان بھ مدرسھ نمی روند و کالس ندارند. 
آنھا می توانند، بھ ویژه در طول تعطیالت تابستان، در یک برنامھ تعطیالت 

شرکت کنند. 
این برنامھ ھای تعطیالت در مدرسھ یا در سایر مکان ھا ارائھ می شوند. شما 

باید حتماً فرزند خود را ثبت نام کنید و شھریھ شرکت در برنامھ را بپردازید. 
می توانید در مدرسھ فرزند خود اطالعات بیشتری را درباره برنامھ ھا و 

شھریھ ھا کسب کنید.

مدرسھ چھ ھزینھ ای دارد؟
 مدرسھ رفتن در مدارس دولتی در آلمان رایگان است. اکثر 

مدارس در آلمان دولتی ھستند. اما مدارس غیرانتفاعی نیز وجود دارند، کھ 
شھریھ دارند. 

با این حال برای دریافت مراقبت  اضافھ و وعده نھار، حتی در مدارس دولتی 
باید ھزینھ پرداخت شود. ھزینھ ھا بھ مدرسھ بستگی دارد. 

از والدین چھ انتظاری می رود؟
در آلمان: والدین و مدرسھ ھر دو مسئولیت آموزش و رشد کودک را برعھده 

دارند. والدین فعاالنھ در زندگی تحصیلی شرکت می کنند و از نزدیک با 
معلمان در تماس ھستند. 

بنابراین، دورھمی ھای عصرانھ والدین و جلسات والدین-معلم فردی بھ طور 
منظم برگزار می شوند. 

Grundschule مدرسھ ابتدایی



 

Amt für Migration und Integration

چھ مدارس تحصیالت عالی وجود دارند؟
مدارس تحصیالت عالی مختلفی وجود دارند: 

 Werkrealschule (مدرسھ راھنمایی) و Hauptschule
(مدرسھ راھنمایی فنی)، Realschule (مدرسھ متوسطھ)، 

 Gemeinschaftsschule (دبیرستان) و Gymnasium
(مدرسھ جامع). 

 Werkrealschule (مدرسھ راھنمایی) و Hauptschule
(مدرسھ راھنمایی فنی):

ھدِف مدرسھ راھنمایی و راھنمایی فنی رشد مھارت ھای عملی و آماده سازی 
کودکان برای یک دیپلم مدرسھ راھنمایی است کھ در پایان کالس نھم اخذ 

می شود. دیپلم مدرسھ متوسطھ در پایان کالس دھم اخذ می شود. 

Realschule (مدرسھ متوسطھ):
در دبیرستان، دانش آموزان دختر و پسر نھ تنھا مھارت ھای عملی را یاد 
می گیرند، بلکھ با متون نظری آشنا می شوند. دبیرستان بھ یک آموزش 

عموماً گسترده منجر می شود و شروع کارآموزی را تسھیل می کند. 
در پایان کالس نھم می توان در آزمون نھایی مدرسھ راھنمایی، و در 

پایان کالس دھم می توان در آزمون نھایی دبیرستان (دیپلم مدرسھ 
متوسطھ) شرکت کرد.

Gymnasium (دبیرستان):
در دبیرستان، دانش آموزان دختر و پسر اطالعات عمومی وسیع تر و 

عمیق تری دریافت می کنند. عمدتاً دبیرستان افراد را برای آموزش عالی 
آماده می کند. در دبیرستان، دانش آموزان دختر و پسر پس از کالس 12ام 

یا 13ام دیپلم دبیرستان را دریافت می کنند. 

Gemeinschaftsschule (مدرسھ جامع):
در یک مدرسھ جامع، کودکان تحت شرایط مختلف با ھم در یک مدرسھ 
آموزش می بینند. در اینجا دانش آموزان این فرصت را دارند، تا در تمام 

آزمون ھای نھایی شرکت کنند (آزمون راھنمایی بعد از کالس 9ام، مدرسھ 
متوسطھ بعد از کالس 10ام و دیپلم نھایی دبیرستان بعد از کالس 12ام یا 
13ام). تمام آزمون ھای نھایی با آزمون ھا در سایر مدارس یکسان ھستند. 
مدارس جامع بھ خوبی با سایر مدارس تحصیالت عالی در ارتباط ھستند. 

بنابراین، برای مثال پس از قبولی در آزمون دبیرستان در یک مدرسھ 
جامع، می توان در یک مدرسھ راھنمایی تخصصی در آزمون نھایی 

دبیرستان شرکت کرد. بھ عالوه، یک مدرسھ جامع ھمیشھ بھ عنوان یک 
مدرسھ  تمام روز شناختھ می شود.

Bodenseekreis مخاطبان خانم شما در اداره منطقھ

    Christine Krämer
ھماھنگی آموزشی، ادغام

   Albrechtstraße 75, room A 401
88045 Friedrichshafen

تلفن: 204-5654 07541
   christine.kraemer@bodenseekreis.de :ایمیل

Simone Schlachter
یعامتجا یزیر ھمانرب ،Bodenseekreis یشزومآ ھقطنم 

  Albrechtstraße 75, Raum A 412/413
88045 Friedrichshafen

تلفن: 204-5740 07541
simone.schlachter@bodenseekreis.de :ایمیل

این دفترچھ بھ این زبان ھا موجود است:
 عربی 
 آلمانی

 انگلیسی
 فارسی

 فرانسوی
 ایتالیایی

 رومانیایی
 روسی

 صربستانی
 اسپانیایی

 ترکی

 
(مراکز ویژه آموزش و مشاوره): 

 SBBZ Sonderpädagogische Bildungs- und
 Beratungzentren

  
 فرزند شما معلولیت دارد و بھ آموزش نیازھای ویژه ای احتیاج دارد؟ 
برای کودکانی کھ نیاز بھ دیدن ، گوش دادن ، یادگیری ، رشد ذھنی ، 
صحبت کردن ، مھارت ھای حرکتی ، رشد عاطفی اجتماعی دارند ، 

مدارس ویژه (SBBZ) وجود دارد. در آنجا آنھا می توانند آموزش ویژه 
دریافت کنند.  

کدام مدرسھ تحصیالت عالی برای فرزند من مناسب است؟
با معلمان مدرسھ ابتدایی فرزند خود صحبت کنید. آنھا یک معرفی نامھ 

برای یک مدرسھ تحصیالت عالی بھ شما ارائھ خواھند داد. 
در نھایت، شما بھ عنوان والدین تصمیم نھایی را خواھید گرفت کھ 

فرزندتان پس از مدرسھ ابتدایی بھ کدام مدرسھ تحصیالت عالی برود. 
صرف نظر از تصمیم شما: الزم نیست این تصمیم نھایی باشد اگر رشد 

فرزند شما متفاوت است، امکان تغییر نوع مدرسھ وجود دارد. 
بھ عالوه، پس از اینکھ فرزند شما یک نوع مدرسھ را تمام کند سایر 

مسیرھای تحصیالت عالی در دسترس خواھند بود. پس از اتمام دبیرستان، 
دانش آموزان برای مثال می توانند بھ یک دبیرستان تخصصی بروند و دیپلم 

دبیرستان دریافت کنند. 
می  رود بھ
فرزند من

فارسی

مدرسھ ابتدایی
(4 سال)

مدرسھ 
راھنمایی

(5 سال)

دبیرستان
(6 سال)

مدرسھ جامع
(5 - 9 سال)

دبیرستان
(8 - 9 سال) دبیرستان 

آموزشی
(6 سال)

دبیرستان 
تخصصی

تحصیل مدرسھ فنی/مدرسھ حرفھ ای

مراکز ویژه آموزش 
و مشاوره
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Bodenseekreis 
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دبیرستان شرکت کرد. بھ عالوه، یک مدرسھ جامع ھمیشھ بھ عنوان یک 
مدرسھ  تمام روز شناختھ می شود.

Bodenseekreis مخاطبان خانم شما در اداره منطقھ

    Christine Krämer
ھماھنگی آموزشی، ادغام

   Albrechtstraße 75, room A 401
88045 Friedrichshafen

تلفن: 204-5654 07541
   christine.kraemer@bodenseekreis.de :ایمیل

Simone Schlachter
یعامتجا یزیر ھمانرب ،Bodenseekreis یشزومآ ھقطنم 

  Albrechtstraße 75, Raum A 412/413
88045 Friedrichshafen

تلفن: 204-5740 07541
simone.schlachter@bodenseekreis.de :ایمیل

این دفترچھ بھ این زبان ھا موجود است:
 عربی 
 آلمانی

 انگلیسی
 فارسی

 فرانسوی
 ایتالیایی

 رومانیایی
 روسی

 صربستانی
 اسپانیایی

 ترکی

 
(مراکز ویژه آموزش و مشاوره): 

 SBBZ Sonderpädagogische Bildungs- und
 Beratungzentren

  
 فرزند شما معلولیت دارد و بھ آموزش نیازھای ویژه ای احتیاج دارد؟ 
برای کودکانی کھ نیاز بھ دیدن ، گوش دادن ، یادگیری ، رشد ذھنی ، 
صحبت کردن ، مھارت ھای حرکتی ، رشد عاطفی اجتماعی دارند ، 

مدارس ویژه (SBBZ) وجود دارد. در آنجا آنھا می توانند آموزش ویژه 
دریافت کنند.  

کدام مدرسھ تحصیالت عالی برای فرزند من مناسب است؟
با معلمان مدرسھ ابتدایی فرزند خود صحبت کنید. آنھا یک معرفی نامھ 

برای یک مدرسھ تحصیالت عالی بھ شما ارائھ خواھند داد. 
در نھایت، شما بھ عنوان والدین تصمیم نھایی را خواھید گرفت کھ 

فرزندتان پس از مدرسھ ابتدایی بھ کدام مدرسھ تحصیالت عالی برود. 
صرف نظر از تصمیم شما: الزم نیست این تصمیم نھایی باشد اگر رشد 

فرزند شما متفاوت است، امکان تغییر نوع مدرسھ وجود دارد. 
بھ عالوه، پس از اینکھ فرزند شما یک نوع مدرسھ را تمام کند سایر 

مسیرھای تحصیالت عالی در دسترس خواھند بود. پس از اتمام دبیرستان، 
دانش آموزان برای مثال می توانند بھ یک دبیرستان تخصصی بروند و دیپلم 

دبیرستان دریافت کنند. 
می  رود بھ
فرزند من

فارسی

مدرسھ ابتدایی
(4 سال)

مدرسھ 
راھنمایی

(5 سال)

دبیرستان
(6 سال)

مدرسھ جامع
(5 - 9 سال)

دبیرستان
(8 - 9 سال) دبیرستان 

آموزشی
(6 سال)

دبیرستان 
تخصصی

تحصیل مدرسھ فنی/مدرسھ حرفھ ای

مراکز ویژه آموزش 
و مشاوره

Bildungsregion 
Bodenseekreis 

می  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھ



 

Amt für Migration und Integration

چھ مدارس تحصیالت عالی وجود دارند؟
مدارس تحصیالت عالی مختلفی وجود دارند: 

 Werkrealschule (مدرسھ راھنمایی) و Hauptschule
(مدرسھ راھنمایی فنی)، Realschule (مدرسھ متوسطھ)، 

 Gemeinschaftsschule (دبیرستان) و Gymnasium
(مدرسھ جامع). 

 Werkrealschule (مدرسھ راھنمایی) و Hauptschule
(مدرسھ راھنمایی فنی):

ھدِف مدرسھ راھنمایی و راھنمایی فنی رشد مھارت ھای عملی و آماده سازی 
کودکان برای یک دیپلم مدرسھ راھنمایی است کھ در پایان کالس نھم اخذ 

می شود. دیپلم مدرسھ متوسطھ در پایان کالس دھم اخذ می شود. 

Realschule (مدرسھ متوسطھ):
در دبیرستان، دانش آموزان دختر و پسر نھ تنھا مھارت ھای عملی را یاد 
می گیرند، بلکھ با متون نظری آشنا می شوند. دبیرستان بھ یک آموزش 

عموماً گسترده منجر می شود و شروع کارآموزی را تسھیل می کند. 
در پایان کالس نھم می توان در آزمون نھایی مدرسھ راھنمایی، و در 

پایان کالس دھم می توان در آزمون نھایی دبیرستان (دیپلم مدرسھ 
متوسطھ) شرکت کرد.

Gymnasium (دبیرستان):
در دبیرستان، دانش آموزان دختر و پسر اطالعات عمومی وسیع تر و 

عمیق تری دریافت می کنند. عمدتاً دبیرستان افراد را برای آموزش عالی 
آماده می کند. در دبیرستان، دانش آموزان دختر و پسر پس از کالس 12ام 

یا 13ام دیپلم دبیرستان را دریافت می کنند. 

Gemeinschaftsschule (مدرسھ جامع):
در یک مدرسھ جامع، کودکان تحت شرایط مختلف با ھم در یک مدرسھ 
آموزش می بینند. در اینجا دانش آموزان این فرصت را دارند، تا در تمام 

آزمون ھای نھایی شرکت کنند (آزمون راھنمایی بعد از کالس 9ام، مدرسھ 
متوسطھ بعد از کالس 10ام و دیپلم نھایی دبیرستان بعد از کالس 12ام یا 
13ام). تمام آزمون ھای نھایی با آزمون ھا در سایر مدارس یکسان ھستند. 
مدارس جامع بھ خوبی با سایر مدارس تحصیالت عالی در ارتباط ھستند. 

بنابراین، برای مثال پس از قبولی در آزمون دبیرستان در یک مدرسھ 
جامع، می توان در یک مدرسھ راھنمایی تخصصی در آزمون نھایی 

دبیرستان شرکت کرد. بھ عالوه، یک مدرسھ جامع ھمیشھ بھ عنوان یک 
مدرسھ  تمام روز شناختھ می شود.

Bodenseekreis مخاطبان خانم شما در اداره منطقھ

    Christine Krämer
ھماھنگی آموزشی، ادغام

   Albrechtstraße 75, room A 401
88045 Friedrichshafen

تلفن: 204-5654 07541
   christine.kraemer@bodenseekreis.de :ایمیل

Simone Schlachter
یعامتجا یزیر ھمانرب ،Bodenseekreis یشزومآ ھقطنم 

  Albrechtstraße 75, Raum A 412/413
88045 Friedrichshafen

تلفن: 204-5740 07541
simone.schlachter@bodenseekreis.de :ایمیل

این دفترچھ بھ این زبان ھا موجود است:
 عربی 
 آلمانی

 انگلیسی
 فارسی

 فرانسوی
 ایتالیایی

 رومانیایی
 روسی

 صربستانی
 اسپانیایی

 ترکی

 
(مراکز ویژه آموزش و مشاوره): 

 SBBZ Sonderpädagogische Bildungs- und
 Beratungzentren

  
 فرزند شما معلولیت دارد و بھ آموزش نیازھای ویژه ای احتیاج دارد؟ 
برای کودکانی کھ نیاز بھ دیدن ، گوش دادن ، یادگیری ، رشد ذھنی ، 
صحبت کردن ، مھارت ھای حرکتی ، رشد عاطفی اجتماعی دارند ، 

مدارس ویژه (SBBZ) وجود دارد. در آنجا آنھا می توانند آموزش ویژه 
دریافت کنند.  

کدام مدرسھ تحصیالت عالی برای فرزند من مناسب است؟
با معلمان مدرسھ ابتدایی فرزند خود صحبت کنید. آنھا یک معرفی نامھ 

برای یک مدرسھ تحصیالت عالی بھ شما ارائھ خواھند داد. 
در نھایت، شما بھ عنوان والدین تصمیم نھایی را خواھید گرفت کھ 

فرزندتان پس از مدرسھ ابتدایی بھ کدام مدرسھ تحصیالت عالی برود. 
صرف نظر از تصمیم شما: الزم نیست این تصمیم نھایی باشد اگر رشد 

فرزند شما متفاوت است، امکان تغییر نوع مدرسھ وجود دارد. 
بھ عالوه، پس از اینکھ فرزند شما یک نوع مدرسھ را تمام کند سایر 

مسیرھای تحصیالت عالی در دسترس خواھند بود. پس از اتمام دبیرستان، 
دانش آموزان برای مثال می توانند بھ یک دبیرستان تخصصی بروند و دیپلم 

دبیرستان دریافت کنند. 
می  رود بھ
فرزند من

فارسی

مدرسھ ابتدایی
(4 سال)

مدرسھ 
راھنمایی

(5 سال)

دبیرستان
(6 سال)

مدرسھ جامع
(5 - 9 سال)

دبیرستان
(8 - 9 سال) دبیرستان 

آموزشی
(6 سال)

دبیرستان 
تخصصی

تحصیل مدرسھ فنی/مدرسھ حرفھ ای

مراکز ویژه آموزش 
و مشاوره

Bildungsregion 
Bodenseekreis 

می  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھمی  رود بھ



اطالعات بیشتر درباره مدرسھ

Staatliches Schulamt Markdorf (اداره دولتی آموزش و پرورش 
مارکدورف): 

کالس ھای مدرسھ، مھاجرت و مقدماتی
اداره دولتی آموزش و پرورش مارکدورف

Am Stadtgraben 25
88677 Markdorf

تلفن: 5097-0 07544
poststelle@ssa-mak.kv.bwl.de :ایمیل

www.schulamt-markdorf.de

Caritas Bodensee-Oberschwaben (انجمن Caritas در 
Oberschwaben): مشاوره درباره تمام موضوعات مربوط بھ آموزش و خانواده

Caritas Bodensee-Oberschwaben
مشاوره روانشناختی خانواده و زندگی 

Katharinenstr. 16
88045 Friedrichshafen

تلفن: 00-0 30 07541 
ایمیل: 

pfl-fn@caritas-bodensee-oberschwaben.de
www.caritas-bodensee-oberschwaben.de

Jugendmigrationsdienst (خدمات مھاجرت جوانان): مشاوره و 
پشتیبانی جوانان دارای سابقھ مھاجرت بین سنین 12 تا 17 سال.

CJD Bodensee-Oberschwaben
Konstantin-Schmäh-Straße 31

88045 Friedrichshafen
تلفن: 2075-0 07541

info.friedrichshafen@cjd.de :ایمیل
www.cjd-bodensee-oberschwaben.de
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Jobcenter Landratsamt Bodenseekreis (اداره مرکز شغلی 
 :(Bodenseekreis منطقھ

برنامھ آموزش و مشارکت
Jobcenter Landratsamt Bodenseekreis (اداره مرکز شغلی 

(Bodenseekreis منطقھ
Albrechtstraße 75

88045 Friedrichshafen
تلفن: 204-0 07541

jobcenter@bodenseekreis.de :ایمیل
www.bodenseekreis.de

اطالعات بیشتر
در اینجا شما می توانید یک نمای کلی از مدارس در منطقھ 

Bodenseekreis را بیابید:
www.schulliste.eu

در اینجا می توانید تعطیالت مدرسھ را بیابید:
www.schulferien.org

انتقال مدرسھ ابتدایی/تحصیالت عالی:
www.km-bw.de

جستجوی یک مدرسھ تمام روز: 
www.ganztagsschulen.org

فردی کھ در اداره منطقھ ای Bodenseekreis میتوانید با او صحبت کنید
Christine Krämer
ھماھنگی آموزشی، ادغام

Albrechtstraße 75, Raum A 401
88045 Friedrichshafen

تلفن: 204-5654 07541 
 christine.kraemer@bodenseekreis.d :ایمیل

Simone Schlachter
ناحیھ آموزشی منطقھ Bodenseekreis، برنامھ ریزی آموزشی 

 Albrechtstraße 75, Raum A 412/413
88045 Friedrichshafen

تلفن: 204-5740 07541 
simone.schlachter@bodenseekreis.de :ایمیل
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