
 )Gymnasium یا Oberschule( مقطع متوسطھ بھ مقطع ابتداییاز 
 حصیلیتَ  قطعِ مَ  ی موفق درتغییرِ  یِ العات براطّ اِ 

 )Gymnasium یا Oberschule( بیرستانبھ دَ  حصیلیتَ  قطعِ مَ  غییرِ تَ 

 )Oberschule(ھای بھ نامدارس مَ دو گونھ از  ینِ شما ب ید.انتخاب کن ھتوسطمُ  قطعِ مَ را برای تحصیل در  ایمدرسھ، است 4 ما در کالِس شُ  رزندِ فَ  نگامی کھھِ  یز،زعَ  ینِ والد
 .سب کردکَ  )Abitur( تا دیپلم را یمومعُ  یلیِ تحص دارکِ مَ  توان تمامِ یدرسھ، م. در ھر دو نوع مَ نتخاب داریداِ  قِّ حَ  )Gymnasium(و 

 یدننتخاب کُ خود اِ فرزند یِ برا توسطھ را آزادانھحصیلی مُ تَ  قطعِ مَ ی مورد نظر برای مدرسھ یدتوانیشما م
 نوع انتخاب آزادانھ برای قِّ ین حَ ا رکت کرده باشید،شِ  ییابتدا یِ درسھشاوره در مَ مُ  یِ لسھشما در جَ  ورتی کھدر صُ  .یدرا آزادانھ انتخاب کن مدرسھ حلِ مَ  یدتوانیشما م

 جود دارد.نیز وُ  درسھمَ 

 یدستفاده کناِ نتخاباِ یِ ینھزھ گُ ر سِ از ھَ 
ً حَ  لین اوّ ر دنتواند فرزند شما مکن است مُ  ،َظرفیت یتحدودھ بھ مَ . با توجّ ھستند اولویت یِ ھندهنشان دَ م شما وّ م و سِ وّ ل، دُ وّ اَ  . انتخابِ نتخاب کنیدرا اِ ختلف مُ  یِ درسھھ مَ سِ  تما

 نیا یرِ . در غبررسی خواھد شدھا در این گزینھ کودک شما یرشپذفرآیند  ،مم و سوّ انتخاب دوّ اعالنی در  تنھا در صورت وجودپس سِ . نام شود انتخابی ثبتِ  یِ مدرسھ
 .شودخصیص داده میتَ  یگرید یِ درسھبھ مَ  شما کودکِ  ،و پرورش آموزش یِ اداره از طریقِ  شاورهمُ صورت، پس از 

 یدشاوره استفاده کنمُ  خدماتِ  از تمامِ 
 نیم سال یاندر پا ییابتدا یِ . مدرسھکنند صوص پشتیبانیشما را در این خُ توانند یدارس ممَ  و بوده یتسئولمَ پر  ییمصمتَ  متوسطھ تحصیلیِ  مقطعِ یک مدرسھ برای  انتخابِ 

) و Oberschuleدر مدارس ( یھ،سامبر و ژانودِ  ماه کرد. در یدخواھ یافتنام را در ثبتِ  رمِ شما فُ  یزن ینجادھد. در ایرائھ مرا اِ  ینوالد بھ ای رامشاوره 4کالس اول 
)Gymnasium ( د.گردنیزار مرگُ بَ  رسانیالعطّ اِ  مدارس و بعد از ظھرھایی بھ منظوراین روزھایی بھ منظور آشنایی با 

 )؟Gymnasium) یا (Oberschule(یمدرسھ

Oberschule 
 شودسب میکَ سال  13پس از  )Abitur( یپلمد •
 آموزانھمھ دانش یبرا گراملکردمدرسھ عَ  •
 ملکردختلف عَ مُ  طوحِ شترک در سُ مُ  یادگیری •
 ھاملکرد از آنعَ  یِ طالبھستعدادھا و مُ مایت از اِ حِ  •
 نفر 25کالس:  یِ اندازه •
 کندمراھی میھَ  10تا  5 کالس را از کالسیوستھ پِ  بھ طورِ آموزشی در ھر سال تحصیلی  یک تیمِ  •

Gymnasium  
 شودسال کسب می 12) پس از Abiturدیپلم ( •
 ترآموزان دارای عملکرد قویسرعت یادگیری باالتر برای دانش •
 یادگیری مشترک در یک سطح عملکرد •
 ساعت تدریس در ھفتھ 35: تا بازه زمانی بیشتر بھ منظور تحصیل •
 نفر 30اندازه کالس:  •
 اجباری است 6زبان خارجی دوم از کالس یک یادگیری •

 بندیزمان یبرنامھ نگاھی اجمالی بھ

 نوامبر تا ژانویھ شاورهمُ  خدماتِ 
 )Gymnasium(و  )Oberschule(در مدارس  رسانیالعاطّ  مراسمو  ییابتدا در مدارِس  فتگوگُ  یِ روزھا

7 فوریھ 2023 نام ثبتِ  پایانِ 
لطف اً فرم ِ ثبت ِ نام را تا 7 فوریھ 2023 بھ مدرسھ ابتدایی خود تحویل دھید. اگر  قصَد دارید تا از یک مدرسھ ابتدایی خ ُصوصی بھ مدرسھ عمومی بروید، لطفا ً  

فُرم ثبت ِ نام را بھ بخش خدمات برای کودکان و آموزش Die Senatorin für Kinder und Bildung()  تَحویل دھید. 

 فوریھ تا مارس پذیرش رآیندِ فَ 
 رآیندِ فھ بھ ھر مدرسھ با توجّ برای ، ورتدر غیر این صُ خواھد شد.  یرفتھشما در آنجا پذ فرزندانتخاب شده،  یِ مدرسھ ینلدر اوّ  یکاف ظرفیتِ  سترس بودنِ در دَ  ورتِ در صُ 

 .شودگیری میصمیمتَ  یرشپذ

.17/.16 مارس 2023  گیریصمیمتَ 
ھای شما امکان در نظرگیرِی ھیچ کدام از خواستھ اگر .خواھید کرددریافت  (Aufnahmebescheid) یرشپذ یِ یھالعاطّ با نام  خود یدجد یِ از مدرسھ یامپ شما یک

 دھد.رائھ میرا بھ شما اِ  یگرید یِ مدرسھ ،پس از مشاوره اداره ینکرد. ا یدخواھ یافتدر و پرورش آموزش ادارهاز  یانامھفوق،  یاّطالعیھ ی، بھ جاوجود نداشتھ باشد

آوریل تا جوالی آمادگی برای مدرسھ جدید
مدرسھِی پذیرش کننده بھ شما دربارھی م َراحل بعدی اط ّالعرسانی خواھد کرد. 

Persische Fassung



 ونھ است؟گپذیرش چِ  فرآیندِ 
 ھاظرفیتم از سوّ  یکو تا  )Gymnasium(در مدارس  ھارفیتسایر ظَ . شودخصیص داده میتَ  خاص شرایط ی بابھ موارد ظرفیترصد از دَ  دهتا  یرش،پذ فرآیندِ در 

ً رج، تَ )Oberschule(در مدارس  را  )Oberschule(مدارس  ھایرفیتظَ شود. یداده مخصیص تَ باالتر از استاندارد  با نمرات و عملکردھایی یآموزانبھ دانش یحا
ً ترج تعیین کننده  شانس، باشد بیشترمدرسھ  ظرفیت ھا ازتعداد انتخابدر صورتی کھ کنند. یم یافتدر اند،کھ برای آنھا در نظر گرفتھ شده ییابتدا مدارِس  اندانش آموز یحا

 .خواھد بود

 استفاده کرد؟ خاصوان از مقررات مربوط بھ شرایط تچھ زمانی می
 خاص در نظر گرفت: رایطِ نوان شَ بھ عُ  توانمیرا  ذیل یطِ شرا

 یجسم یتمعلول یدارا کودکان
 یاباال  یاجتماع ھایآسیب تحت کودکان
 .شود یخانوادگ شکالتِ نجر بھ مُ مُ  یرشپذ مِ دَ عَ  چنانچھ ،خواھر و برادر در ھمان مدرسھ دارای کودکان

ً ستقمُ ثبت نام  ھلتِ مُ  پایان قبل از یدبا خاص رایطِ شَ درخواسِت . بیابید ھاروشورو در بُ  ینترنتدر ا یدتوانیرا م در این خصوص یشترب اطالعات نتخاب شده ابھ مدرسھ  یما
 د.گرد رائھمتوسطھ ا قطعِ مَ در 

 عمول است؟مَ  من باالتر از استانداردِ  آیا سطح کودکِ 
 10تا  1 مقیاِس  از ،درسدر ھر  مختلف ھایِ یتالحصَ  یبرا. بوده استموفق  تا چھ حدکودک شما  کنید کھ مشاھده یادگیری پیشرفت یھادر گزارش توانیدشما می

م توسعھ فراھ یاز درنقاط قوت و ن بھ نسبت یکل نگاه یک از این طریق. د در آن درس موفق بوده استتا چھ حَ کودک شما  نشان دھنده این است کھ کھ شود،ھی میدَ نمره
 10 یا 9 محدوده یِ در  ھانمره یشترب یاضیات،و ر یآلمان دروس ی، برا4اول کالس  سالیمبعد از ن کھ، شوندمیتلقی باالتر از استاندارد  عملکردھا در صورتی. شودیم

 .قرار داشتھ باشند

 آموزد؟ھای خارجی را میکودک من چھ زبان
 .است یزبان خارج ینلاوّ  یسیانگلزبان در ھر دو نوع مدرسھ، 

 است. اجباری می دوّ زبان خارج )Gymnasium(. در کردانتخاب  را عالوه بر آنم دوّ  یزبان خارج یک )Oberschuleتوان در (می، تحصیلی 6سال  از

 ) چھ معنایی دارد؟Inklusion( مشتمل
 یکر د شترکورت مُ بھ صُ کودکان  یِ مھھَ  یعنی. گیرندورت ویژه مورد تدریس قرار میبھ صُ ھستند،  حمایتی یازھایِ ن یا یادگیری شکالتِ مُ  دارایِ کھ  یکودکان نمِ در برِ 
 یاجتماع یادگیریِ از  یبزرگ یِ ینھزم ،آن. عالوه بر بھتر استفاده کنندخود  یلد از پتانسنتوانیم ھمھ و اینگونھ گیرندیاد می مساالنھَ  از با ھم وھا آن .خواننددرس میکالس 

 گیرد.نیز آن مطلب را بھ خوبی یاد می خود او، یاد دھد شخص دیگری مطلبی را: ھر کس بھ شودراھم میفَ  ییحتوامُ  و

آدرسھا 
چنانچھ بھ اطّ العات بیشتری نیاز دارید، بھ طور مُ ستقیم با مدرسھیِ  فرزندتان یا بخش خدمات برای کودکان و آموزش تماس بگیرید. 

 اَفراد مَ سئول در  َبخِش  خدمات برای کودکان و آموزش 
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خانم  
خانم  
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