از ﻣﻘطﻊ اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻘطﻊ ﻣﺗوﺳطﮫ ) Oberschuleﯾﺎ (Gymnasium
اِ ّ
ﻘطﻊ ﺗَﺣﺻﯾﻠﯽ
ی
ِ
طﻼﻋﺎت ﺑرا ِ
ﺗﻐﯾﯾری ﻣوﻓﻖ در َﻣ ِ

ﻘطﻊ ﺗ َﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﮫ دَﺑﯾرﺳﺗﺎن ) Oberschuleﯾﺎ (Gymnasium
ﺗَ ِ
ﻐﯾﯾر َﻣ ِ
ﯾن َﻋزﯾزِ ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓَرزﻧ ِد ُ
ﯾن دو ﮔوﻧﮫ از َﻣدارس ﺑﮫ ﻧﺎمھﺎی )(Oberschule
ﺷﻣﺎ در
ِ
ﮐﻼس  4اﺳت ،ﻣدرﺳﮫای را ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل در َﻣﻘطﻊِ ُﻣﺗوﺳطﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑ ِ
واﻟد ِ
ﻋﻣوﻣﯽ را ﺗﺎ دﯾﭘﻠم )َ (Abiturﮐﺳب ﮐرد.
ﺗﺣﺻ
ﻣ
ﺗﻣﺎم
ﺗوان
ﯽ
ﻣ
درﺳﮫ،
ﻣ
ﻧوع
دو
ھر
در
.
دارﯾد
ﻖ اِﻧﺗﺧﺎب
دارکِ
ﯾﻠﯽ ُ
ِ
َ
َ
و )َ (Gymnasiumﺣ ّ ِ
ِ

ﻘطﻊ ﺗَﺣﺻﯾﻠﯽ ُﻣﺗوﺳطﮫ را آزاداﻧﮫ ﺑرا ِی ﻓرزﻧد ﺧود اِﻧﺗﺧﺎب ُﮐﻧﯾد
ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻣدرﺳﮫی ﻣورد ﻧظر ﺑرای َﻣ ِ

ﻖ اﻧﺗﺧﺎب آزاداﻧﮫ ﺑرای ﻧوع
ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد َﻣﺣ ِل ﻣدرﺳﮫ را آزاداﻧﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .در ُ
ی ُﻣﺷﺎوره در َﻣدرﺳﮫ ِ
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در َﺟﻠﺳﮫ ِ
ی اﺑﺗداﯾﯽ ِﺷرﮐت ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ،اﯾن َﺣ ّ ِ
َﻣدرﺳﮫ ﻧﯾز ُوﺟود دارد.

ﺳﮫ ُﮔزﯾﻧﮫ ِی اِﻧﺗﺧﺎب اِﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
از َھر ِ

ی اوﻟوﯾت ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎ ﺗو ّﺟﮫ ﺑﮫ َﻣﺣدودﯾت َ
ظرﻓﯾتُ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧد در ّاوﻟﯾن
ی ُﻣﺧﺗﻠف را اِﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .اﻧﺗﺧﺎ ِ
ب اَ ّول ،دُ ّوم و ِﺳ ّوم ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دَھﻧده ِ
َﺣﺗﻣﺎ ً ِﺳﮫ َﻣدرﺳﮫ ِ
ﯾر اﯾن
ی اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺛﺑ ِ
دوم و ّ
ت ﻧﺎم ﺷودِ .ﺳﭘس ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورت وﺟود اﻋﻼﻧﯽ در اﻧﺗﺧﺎب ّ
ﺳوم ،ﻓرآﯾﻧد ﭘذﯾرش ﮐودک ﺷﻣﺎ در اﯾن ﮔزﯾﻧﮫھﺎ ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﺷد .در ﻏ ِ
ﻣدرﺳﮫ ِ
ی دﯾﮕری ﺗَﺧﺻﯾص داده ﻣﯽﺷود.
ی آﻣوزش و ﭘرورش ،ﮐودکِ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ َﻣدرﺳﮫ ِ
ﻖ اداره ِ
ﺻورت ،ﭘس از ُﻣﺷﺎوره از طرﯾ ِ

ت ُﻣﺷﺎوره اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
ﺗﻣﺎم ﺧدﻣﺎ ِ
از ِ

ی اﺑﺗداﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯾم ﺳﺎل
ﻣﻘطﻊ
ب ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ ﺑرای
اﻧﺗﺧﺎ ِ
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﺗوﺳطﮫ ﺗَﺻﻣﯾﻣﯽ ﭘر َﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑوده و َﻣدارس ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺷﻣﺎ را در اﯾن ُﺧﺻوص ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣدرﺳﮫ ِ
ِ
ِ
ت ﻧﺎم را درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد .در ﻣﺎه ِدﺳﺎﻣﺑر و ژاﻧوﯾﮫ ،در ﻣدارس ) (Oberschuleو
رم ﺛﺑ ِ
اول ﮐﻼس  4ﻣﺷﺎورهای را ﺑﮫ واﻟدﯾن را اِراﺋﮫ ﻣﯽدھد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﺷﻣﺎ ﻓُ ِ
) (Gymnasiumروزھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾن ﻣدارس و ﺑﻌد از ظﮭرھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور اِ ّ
طﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑَر ُﮔزار ﻣﯽﮔردﻧد.

ﻣدرﺳﮫی) (Oberschuleﯾﺎ )(Gymnasium؟
Oberschule
•
•
•
•
•
•

دﯾﭘﻠم ) (Abiturﭘس از  13ﺳﺎل َﮐﺳب ﻣﯽﺷود
ﻣدرﺳﮫ َﻋﻣﻠﮑردﮔرا ﺑرای ھﻣﮫ داﻧشآﻣوزان
طوح ُﻣﺧﺗﻠف َﻋﻣﻠﮑرد
ﺳ
ﯾﺎدﮔﯾری ُﻣﺷﺗرک در ُ
ِ
ی َﻋﻣﻠﮑرد از آنھﺎ
ﺣِ ﻣﺎﯾت از اِﺳﺗﻌدادھﺎ و ُﻣطﺎﻟﺑﮫ ِ
ی ﮐﻼس 25 :ﻧﻔر
اﻧدازه ِ
طور ﭘِﯾوﺳﺗﮫ ﮐﻼس را از ﮐﻼس  5ﺗﺎ َ 10ھﻣراھﯽ ﻣﯽﮐﻧد
ﺗﯾم آﻣوزﺷﯽ در ھر ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﮫ
ﯾﮏ ِ
ِ

Gymnasium
•
•
•
•
•
•

دﯾﭘﻠم ) (Abiturﭘس از  12ﺳﺎل ﮐﺳب ﻣﯽﺷود
ﺳرﻋت ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﺎﻻﺗر ﺑرای داﻧشآﻣوزان دارای ﻋﻣﻠﮑرد ﻗویﺗر
ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﺷﺗرک در ﯾﮏ ﺳطﺢ ﻋﻣﻠﮑرد
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺣﺻﯾل :ﺗﺎ  35ﺳﺎﻋت ﺗدرﯾس در ھﻔﺗﮫ
اﻧدازه ﮐﻼس 30 :ﻧﻔر
ﯾﺎدﮔﯾری ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ دوم از ﮐﻼس  6اﺟﺑﺎری اﺳت

ﻧﮕﺎھﯽ اﺟﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫی زﻣﺎنﺑﻧدی
ت ُﻣﺷﺎوره
ﺧدﻣﺎ ِ

ﻧواﻣﺑر ﺗﺎ ژاﻧوﯾﮫ

ت ﻧﺎم
ﭘﺎﯾﺎن ﺛﺑ ِ
ِ

 8ﻓورﯾﮫ 2019

ﻓَرآﯾﻧ ِد ﭘذﯾرش

ﻓورﯾﮫ ﺗﺎ ﻣﺎرس

ﺗ َﺻﻣﯾمﮔﯾری

 16ﻣﺎرس 2019

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﻣدرﺳﮫ ﺟدﯾد

ﻣﺎرس ﺗﺎ ژوﺋﯾﮫ

ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ و ﻣراﺳم ّ
اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﻣدارس ) (Oberschuleو )(Gymnasium
ی ُﮔﻔﺗﮕو در
ِ
روزھﺎ ِ

ت
ت ﻧﺎم را ﺗﺎ  8ﻓورﯾﮫ  2019ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﺧود ﺗﺣوﯾل دھﯾد .اﮔر ﻗَﺻد دارﯾد ﺗﺎ از ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ُﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑروﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﻓُرم ﺛﺑ ِ
ﻓرم ﺛﺑ ِ
ﻟطﻔﺎ ً ِ
ﻧﺎم را ﺑﮫ ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت ﺑرای ﮐودﮐﺎن و آﻣوزش ) (Die Senatorin für Kinder und Bildungﺗَﺣوﯾل دھﯾد.
ﺻورت ،ﺑرای ھر ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ ﺗو ّﺟﮫ ﺑﮫ ﻓرآﯾﻧ ِد
ت در دَﺳﺗرس
ﺑودن ظرﻓﯾ ِ
ﺻور ِ
ی اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ،ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در آﻧﺟﺎ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .در ﻏﯾر اﯾن ُ
در ُ
ت ﮐﺎﻓﯽ در ّاوﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ ِ
ِ
ﭘذﯾرش ﺗَﺻﻣﯾمﮔﯾری ﻣﯽﺷود.

ی ﺟدﯾد ﺧود ﺑﺎ ﻧﺎم ّ
ﻧظرﮔﯾری ھﯾﭻ ﮐدام از ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺷﻣﺎ
ی ﭘذﯾرش ) (Aufnahmebescheidدرﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد .اﮔر اﻣﮑﺎن در
ِ
اطﻼﻋﯾﮫ ِ
ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﭘﯾﺎم از ﻣدرﺳﮫ ِ
وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﺟﺎی ّ
ی دﯾﮕری را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اِراﺋﮫ ﻣﯽدھد.
اطﻼﻋﯾﮫی ﻓوق ،ﻧﺎﻣﮫای از اداره آﻣوزش و ﭘرورش درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد .اﯾن اداره ﭘس از ﻣﺷﺎوره ،ﻣدرﺳﮫ ِ
ی ﭘذﯾرش ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ درﺑﺎرهی َﻣراﺣل ﺑﻌدی ّ
ﻧﺎم ﺑﻌد از ظﮭری ﺑﺎ واﻟدﯾن ﺑرای ﺳﺎل  5ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ
اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺧواھد ﮐرد .در َﻣراﺳﻣﯽ ﺑﮫ ِ
ﻣدرﺳﮫ ِ
آﺷﻧﺎ ﺷوﯾد.

ت ُﻣﺗداول
ﺳﺋواﻻ ِ
ُ

ﻓرآﯾﻧ ِد ﭘذﯾرش ِﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟

در ﻓرآﯾﻧ ِد ﭘذﯾرش ،ﺗﺎ ده دَرﺻد از ظرﻓﯾت ﺑﮫ ﻣواردی ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺗَﺧﺻﯾص داده ﻣﯽﺷود .ﺳﺎﯾر َ
ﺳوم از ظرﻓﯾتھﺎ
ظرﻓﯾتھﺎ در ﻣدارس ) (Gymnasiumو ﺗﺎ ﯾﮏ ّ
در ﻣدارس ) ،(Oberschuleﺗَرﺟﯾﺣﺎ ً ﺑﮫ داﻧشآﻣوزاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻣرات و ﻋﻣﻠﮑردھﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗر از اﺳﺗﺎﻧدارد ﺗَﺧﺻﯾص داده ﻣﯽﺷودَ .
ظرﻓﯾتھﺎی ﻣدارس ) (Oberschuleرا
ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدهاﻧد ،درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻌداد اﻧﺗﺧﺎبھﺎ از ظرﻓﯾت ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ،ﺷﺎﻧس ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده
ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً داﻧش آﻣوزان
ِ
ﺧواھد ﺑود.

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗوان از ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺧﺎص اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد؟

ﺷراﯾطِ ﺧﺎص در ﻧظر ﮔرﻓت:
ﻋﻧوان َ
ﺷراﯾطِ ذﯾل را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ُ
ﮐودﮐﺎن دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺟﺳﻣﯽ
ﮐودﮐﺎن ﺗﺣت آﺳﯾبھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ
ت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷود.
ﮐودﮐﺎن دارای ﺧواھر و ﺑرادر در ھﻣﺎن ﻣدرﺳﮫ ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ َﻋدَ ِم ﭘذﯾرش ُﻣﻧﺟر ﺑﮫ ُﻣﺷﮑﻼ ِ
ت ﺛﺑت ﻧﺎم ُﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده
ﺷراﯾطِ ﺧﺎص ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن ُﻣﮭﻠ ِ
ت َ
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن ﺧﺻوص را ﻣﯽﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺗرﻧت و در ﺑُروﺷورھﺎ ﺑﯾﺎﺑﯾد .درﺧواﺳ ِ
در َﻣﻘطﻊِ ﻣﺗوﺳطﮫ اراﺋﮫ ﮔردد.

ﮐودک ﻣن ﺑﺎﻻﺗر از اﺳﺗﺎﻧدار ِد َﻣﻌﻣول اﺳت؟
آﯾﺎ ﺳطﺢ
ِ

ﻣﻘﯾﺎس  1ﺗﺎ 10
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ھر درس ،از
ِ
ﺻﻼﺣﯾت ِ
ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﮔزارشھﺎی ﭘﯾﺷرﻓت ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻣوﻓﻖ ﺑوده اﺳت .ﺑرای َ
ﻧﻣرهدَھﯽ ﻣﯽﺷود ،ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ َﺣد در آن درس ﻣوﻓﻖ ﺑوده اﺳت .از اﯾن طرﯾﻖ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﻗوت و ﻧﯾﺎز در ﺗوﺳﻌﮫ ﻓراھم
ی  9ﯾﺎ 10
ﻣﯽﺷود .ﻋﻣﻠﮑردھﺎ در ﺻورﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗر از اﺳﺗﺎﻧدارد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻧﯾمﺳﺎل اول ﮐﻼس  ،4ﺑرای دروس آﻟﻣﺎﻧﯽ و رﯾﺎﺿﯾﺎت ،ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣرهھﺎ در ﻣﺣدوده ِ
ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ﮐودک ﻣن ﭼﮫ زﺑﺎنھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﯽآﻣوزد؟

در ھر دو ﻧوع ﻣدرﺳﮫ ،زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ّاوﻟﯾن زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت.
دوم اﺟﺑﺎری اﺳت.
دوم را ﻋﻼوه ﺑر آن اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد .در ) (Gymnasiumزﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ّ
از ﺳﺎل  6ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﻣﯽﺗوان در ) (Oberschuleﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ّ

ﻣﺷﺗﻣل ) (Inklusionﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ دارد؟

ﺻورت ُﻣﺷﺗرک در ﯾﮏ
ت ﯾﺎدﮔﯾری ﯾﺎ ﻧ
ی ُﻣﺷﮑﻼ ِ
ی ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ُ
ﯾﺎزھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ُ
ﺻورت وﯾژه ﻣورد ﺗدرﯾس ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد .ﯾﻌﻧﯽ َھﻣﮫ ِ
ِ
ﺑرﻣِ ن ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ دارا ِ
در ِ
ﯾﺎدﮔﯾری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ی ﺑزرﮔﯽ از
ِ
ﮐﻼس درس ﻣﯽﺧواﻧﻧد .آنھﺎ ﺑﺎ ھم و از َھﻣﺳﺎﻻن ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯾرﻧد و اﯾﻧﮕوﻧﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺧود ﺑﮭﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﻋﻼوه ﺑر آن ،زﻣﯾﻧﮫ ِ
و ُﻣﺣﺗواﯾﯽ ﻓَراھم ﻣﯽﺷود :ھر ﮐس ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری ﻣطﻠﺑﯽ را ﯾﺎد دھد ،ﺧود او ﻧﯾز آن ﻣطﻠب را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯾرد.

ﺑُروﺷورھﺎ

ﺑرﻣِ ن:
ھﺎی “ „Die Sekundarstufe I in Bremen: Oberschule und Gymnasium stellen sich vorﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی "دوره اول ﻣﺗوﺳطﮫ در ِ
ﺑُروﺷور ِ
 Oberschuleو  Gymnasiumﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد" و“ „Übergang von der Grundschule in die 5. Jahrgangsstufeﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی "اﻧﺗﻘﺎل از ﻣدرﺳﮫ
اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺎل  5ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ" ّ
ت ﮐﺎ ِﻣﻠﯽ را اِراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد .اﯾن ﺑُروﺷورھﺎ در ﻣدارس و ﻧز ِد ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت ﺑرای ﮐودﮐﺎن و آﻣوزش ﺑﮫ ﺻورت راﯾﮕﺎن در دﺳﺗرس
اطﻼﻋﺎ ِ
ھﺳﺗﻧد.

آدرسھﺎ

ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﮫ ّ
ی ﻓرزﻧدﺗﺎن ﯾﺎ ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت ﺑرای ﮐودﮐﺎن و آﻣوزش ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎز دارﯾد ،ﺑﮫ طور ُﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ِ

ﺧش ﺧدﻣﺎت ﺑرای ﮐودﮐﺎن و آﻣوزش
ا َﻓراد َﻣﺳﺋول در َﺑ ِ
ﺧﺎﻧم Hamann
ﺧﺎﻧم Reinhardt
ﺧﺎﻧم Tabaka
ﺧﺎﻧم Voß
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