
 أو أوبر شولھ) جیمنازیوم( من المدارس االبتدائیة إلى المدارس الثانویة

 الناجح االنتقالمن أجل معلومات 

 أو أوبر شولھ) جیمنازیوم( إلى المدارس الثانویة االنتقال

بین المدارس  من الرابع، یتعین علیكم اختیار مدرسة ثانویة. ویُتاح لكم االختیار بالصف اآلباء األعزاء، عندما یلتحق طفلكم
ي المدارس یمكن لطفلكم الحصول على جمیع الشھادات التعلیمیة العامة وصوًال عوفي كال نو. أو أوبر شولھ) جیمنازیوم( الثانویة

 .شھادة الثانویة العامةإلى 

ي ترغون فیھا لطفلكم بكل حریةیمكنكم اختیار المدرسة الثانویة الت
اختیار موقع المدرسة بكل حریة. ویسري ذلك أیًضا على نوعیة المدرسة، وذلك في حالة مشاركتكم في جلسات  یتاح لكم

 االستشارة التي تُقام داخل المدرسة االبتدائیة.

إمكانیات االختیار الثالث المتاحة جمیع استفیدوا من
بول طفلكم في ق وقد ال یتم. قوموا بذكر الرغبة األولى ثم الثانیة ثم الثالثة بالترتیب. مدارس مختلفةیتعین علیكم اختیار ثالث 

ویمكنكم بعدھا االشتراك في إجراءات القبول التالیة فقط عند ذكر  الرغبة األولى ألسباب تتعلق بتوافر األماكن. المدرسة ذات
 لیھ تخصیص مدرسة أخرى لطفلكم بعد استشارة الجھة التعلیمیة المختصة.رغبة ثانیة وثالثة. وعدم القیام بذلك سیترتب ع

استفیدوا من جمیع عروض االستشارات
بالغ األھمیة، حیث یمكن للمدارس أن تقدم لكم الدعم بشأن ذلك القرار. وتقوم یُعد اختیار مدرسة ثانویة لطفلكم بمثابة قرار 

ا. وفي أوراق التسجیل أیضً  ون. وھناك تتسلمتشارات اآلباء في منصف الصف الرابعتدائیة لطفلكم بإتاحة أیام السبالمدرسة اال
 أو أوبر شولھ). جیمنازیومالمدارس الثانویة (داخل  مفتوحة شھري دیسمبر وینایر تُقام أمسیات وأیام تعریفیة

 أم أوبر شولھ؟ جیمنازیوم ،أیھما اختار

 )أوبر شولھ( الثانویةالمدرسة 
 عاًما 13على شھادة الثانویة العامة بعد یتم الحصول  •
 حسب األداء فیھا التقییمیتم  •
 تعلیم مشترك ومستویات أداء متنوعة •
 طالب 25سعة الفصل:  •
 یصاحب فریق من المدرسین الفصل بشكل مستمر من المستوى الدراسي الخامس حتى العاشر. •

 )جیمنازیوم(الثانویة المدرسة 
 عاًما 12یتم الحصول على شھادة الثانویة العامة بعد  •
 عالصحاب أداء أنمط تعلیمي سریع لتخریج طالب  •
 تعلیم مشترك ومستوى أداء واحد •
 ساعة تعلیمیة في األسبوع 35لى إمعدل زمني أكبر: ما یصل  •
 طالب 30سعة الفصل:  •
 س.اإللزام بتعلم لغة أجنبیة واحدة بدًءا من المستوى الدراسي الساد•

 عرض عام للمواعید

 نوفمبر حتى ینایر عروض االستشارات
 .أو أوبر شولھ) جیمنازیومالمدارس الثانویة (داخل  أیام االستشارات في المدرسة االبتدائیة والفعالیات التعریفیة

غلق باب التسجیل7  فبرایر2023  
قوموا بتسلیم أوراق التسجیل في موعد أقصاه 7  نوفمبر 2023 إلى المدرسة االبتدائیة. في حالة رغبتكم في التحویل من 

مدرسة ابتدائیة خاصة إلى مدرسة حكومیة، قوموا بتسلیم أوراق التسجیل إلى إدارة األطفال والتعلیم. 
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 فبرایر حتى مارس إجراءات القبول
المدرسة ذات الرغبة األولى، سیتم قبول طفلكم بھا. وإذا لم یكن األمر كذلك، سیتم تحدید مدرسة في في حالة وجود أماكن كافیة 

 المذكورة.  القبولأخرى حسب إجراءات 

16 مارس 2023قرار القبول 
ى بقرار القبول.  ستتلقون رسالة بشأن المدرسة الجدیدة، وھو ما یسُم 

ا من الجھة التعلیمیة المختصة. وداخل الخطاب سیتم  وإذا لم یتم مراعاة أي من رغباتكم بخصوص المدرسة، ستتلقون خطابً
اقتراح مدرسة أخرى لطفلكم بعد االستشارة. 

االستعداد للمدرسة الجدیدة من أبریل إلى یولیو 
ستقوم المدرسة التي قبلت طفلكم بإخطاركم بخصوص اإلجراءات األخرى.

 األسئلة الشائعة

كیف تسیر إجراءات القبول؟
ارس المد. أما بقیة األماكن في للحاالت االستثنائیةلى عشرة بالمائة من األماكن إصل تسكین ما یسیتم  خالل إجراءات القبول،

) سیتم منحھا باألحرى للطالب الذین تجاوز المدارس الثانویة (أوبر شولھ) وما یصل إلى ثلث األماكن في جیمنازیومالثانویة (
) سیتم باألحرى منح األماكن للطالب التابعین للمدارس االبتدائیة المدارس الثانویة (أوبر شولھوفي  معدل أدائھم المستوى القیاسي.

 لمتاحة، سیتم اللجوء للقرعة.المحددة. وإذا تجاوزت الرغبات األماكن ا

متى تسري الحاالت االستثنائیة؟
 في ظل اشتراطات معینة یمكن قبول الحالة االستثنائیة:

 األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة،
 ن یعانون من أعباء اجتماعیة عالیة غیر مالئمة أویاألطفال الذ

 عدم قبلوھم لمشاكل أسریة.األطفال الذین لدیھم إخوة في نفس المدرسة، والذي قد یؤدي 
الكتیبات. ویجب تقدیم طلب الحالة االستثنائیة قبل غلق تحصلون على المزید من المعلومات في ھذا الشأن عبر اإلنترنت أو في 

 باب التسجیل مباشرة لدى المدرسة الثانویة التي تختارونھا.

 ھل یتجاوز طفلي معدل األداء القیاسي؟
لتعلیمي، یمكنكم التعرف عما إذا كان طفلكم یحقق األداء المطلوب منھ بنجاح. ویتم التأشیر على من خالل تقاریر التطور ا

لكل مادة، ویبین ذلك المستوى التعلیمي الذي بلغھ طفلك. وبذلك تحصلون على نظرة عامة تبین لكم  10حتى  1عالمات من 
 9وز معدل األداء القیاسي عندما یتم التأشیر على مربع العالمة احتیاجات طفلكم المطلوبة لتطوره التعلیمي. ویكون طفلكم قد تجا

 لمادة اللغة األلمانیة ومادة الریاضیات بعد مرور النصف األول من الفصل الرابع. 10أو 

 یة التي سیتعلمھا طفلي؟بما ھي اللغات األجن
 في كال نوعي المدارس تكون اللغة اإلنجلیزیة ھي اللغة األجنبیة األولى.

وبدًءا من المستوى الدراسي السادس یمكن ضم لغة أجنبیة ثانیة في المدرسة الثانویة (أوبر شولھ). وفي المدرسة الثانویة 
 ) تكون اللغة األجنبیة الثانیة إلزامیة.جیمنازیوم(

؟اإلدماجماذا یعني 
م ن لدعم في عملیة التعلم. ویعني ذلك أنھ یتفي بریمن یتم إدماج األطفال الذین یعانون من صعوبات في التعلم أو الذین یحتاجو

جمع كل األطفال معًا في فصل واحد. ومن خالل تعلیم األطفال معًا على ید أقرنائھم من نفس العمر، یمكن لألطفال أن یطلقوا 
: من یرید بالمحتوىمھاراتھم على نحو أفضل. عالوة على ذلك یتم إتاحة مجال كبیر في نطاق التعلیم االجتماعي والتعلیم المتعلق 

 تعلیم شخص شيء ما، فإنھ یتعلمھا بشكل ذاتي على نحو أفضل.



 العناوین
 .إدارة األطفال والتعلیمأو إلى  ممباشرة إلى مدرسة طفلك واتوجھ في حالة االحتیاج لمزید من المعلومات،

مسؤولو التواصل لدى إدارة األطفال والتعلیم

 الناشر
 إدارة األطفال والتعلیم
Rembertiring 8-12 

28195 Bremen 

0421 361-6413 Voß   السیدة
0421 361-27629 Reinhardt السیدة
0421 361-15230        Hamann السیدة
0421 361-10064        Lamping السیدة
0421 361-27600          Ilkgün السیدة




