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این پروژه توسط صندوق پناهندیگ و مهاجرت  تامنی مایل می 
شود.

از دبستان تا مدرسه منطقه؟ یا 
دبریستان؟

 ₪

اطالعات برای والدین و جوانان
)farsi(

شبکه رسارسی سازمانهای مهاجرین برای آموزش و مشارکت 
bbt :نام دارد

bbt شبکه ای است که از انجمن های والدین و طرح های 
والدین توسط والدین مهاجر حمایت می کند. bbt می خواهد 

با اطالع رساین، فعال سازی و توانمندسازی والدین و تقویت 
حق اظهار نظر والدین، فرصت های آموزیش برابری را برای همه 
ترویج کند. bbt دارای 5 دفرت منطقه ای در آلمان است و دفرت 

 Amfn e.V منطقه ای شمال ییک از این پنج دفرت است. انجمن
مسئول دفرت منطقه ای شمال است.

دفرت منطقه ای شمال شامل:

• شبکه والدین مهاجر هامبورگ
• شبکه والدین مهاجر نیدرزاکسن

• شبکه والدین مهاجر در برمن
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  Stadtteilschulen و  ,Campusschulen مدارس
با   Gymnasium که با هم ادغام می شوند

در این نوع مدارس راهنمایی و دبریستان با هم در یک مکان 
هستند.

از کالس 6، کودکان می توانند انتخاب کنند که آیا می 
خواهند دیپلم abitur  خود را در 12 سال )شاخه دبریستان( 

یا در 13 سال مدرسه راهنمایی  Stadtteilschule  انجام 
دهند.

 Campus HafenCity  به عنوان مثال می توان به مدارس
ویا Gyula-  Trebisch-Schule Tonndorf   اشاره کرد.

تاثری گذرای والدین

برای راه اندازی یک مدرسه خوب و حفظ آن در دراز مدت، 
باید همه افراد به طور مشرتک در ان  مشارکت داشته باشند.
به همنی دلیل است از مشارکت والدین در مدرسه استقبال 

می شود.
و به همه والدین خوش آمد گفته می شود. اگر سؤایل دارید، 

با معلم کالس یا معلم مسئول قرار مالقات بگذارید و به 
Elternabend که در آن درباره  چگونیگ پیرشفت فرزندان 
صحبت می شود و معموال عرصها برگزار می شود بروید

.LEG
شما می توانید از طرف همه دانش آموزان به عنوان نماینده 

والدین کالس رشکت کنید. جلسات مشارکت والدین LI به 
شما راهنمایی می کند که چگونه در آن رشکت کنید

لینکهای مهم:



این مدرسه Stadtteilschule در نه سال به دیپلم 
Abitur ختم می شود.

Gymnasium دبریستان

Mittlerer Bildungsabschluß

Klasse 10

این مدرسه Gymnasium در هشت 
سال به  دیپلم  Abiturختم می شود

Studienstufe 12

Klasse 11 / Vorstufe

Erster Bildungsabschluß

Klasse 6

Klasse 7

Klasse 8

Klasse 9

Klasse 5

چه کیس به من در تصمیم گریی در پایان دبستان 
کمک می کند؟

کودک من کجا احساس راحیت می کند و کجا می بینم که 
فرزندم بهرت تدریس و تشویق می شود؟

اینها مهمرتین سؤاالت هنگام تغیری به یک مدرسه دیگر 
هستند.

در سیستم اطالعات  دیجیتال SISy  هامبورگ، می توانید 
مدرسه ای را که مناسب فرزندتان است جستجو کنید و 

ببینید آیا دروس به زبان اصیل ارائه می شود یا خری. فرزندتان 
را در روزهای خاص “ روز در های باز مدرسه به روی همه “ 

Tag der offenen Tür به آنجا بربید
کنرست ها یا تئاتر آنجا را بازدید کنید تا از فضای مدرسه 

مطلع شوید.
از کالس 3 می توانید رشوع به برریس مدارس کنید. در 

کالس 4 می توانید با آرامش تصمیم خود را بگریید

کدام نوع مدرسه برای فرزند من مناسب است؟
شما به عنوان والدین تصمیم می گریید که فرزندتان در 

کدام مدرسه ادامه تحصیل کند. برای انجام این کار، شما 
و فرزندتان باید انتخایب داشته باشید که توانایی ها و عالیق 

فرزندتان را در نظر بگرید. نمرات مدرسه و دوستیش با سایر 
کودکان نزی هنگام انتخاب مهم هستند. دو جلسه مشاوره 

با معلمان در اوایل کالس چهارم ابتدایی ارائه می شود. 
در اینجا، والدین اطالعایت در مورد رشد یادگریی کودک و 

همچننی مشاوره در مورد راه و روش های احتمایل بیشرت 
دریافت می کنند. توصیه می شود از پیشنهادات آنها 

استفاده کنید و هرگونه سوال دارید نزی برپسید
دوره های ثبت نام برای مدارس متوسطه: 

هر ساله والدین می توانند فرزند خود را در هفته آخر ژانویه 
یا هفته اول فوریه در مدرسه که انتخاب کرده اند برای 

کالس 5 در یک مدرسه ثبت نام کنند.Gymnasium و یا  
Stadtteilschule

Stadtteilschule  مدرسه راهنمایی

Stadtteilschule  مدرسه راهنمایی
مدرسه راهنمایی  Stadtteilschuleیک آموزش عمومی پایه، 

گسرتده یا گسرتده عمیق را ارائه می دهد و دانش آموزان 
را قادر می سازد تا مسری تحصییل خود را در رابطه با کار یا 

تحصیل ادامه دهند.
در این مدرسه حداکرث 23 دانش آموز در کالس های 5 تا 6 و 

حداکرث 25 دانش آموز در کالس های 7 تا 10 وجود دارد.
دانش آموزان می توانند تمام مدارک تحصییل را ییک پس از 

دیگری در این مدرسه کسب کنند:

ESA اولنی گوایه پایان تحصیالت عمومی •
MSA گوایه پایان دوره متوسطه •

• دیپلم 
بعد از کالس دوازدهم امکان تحصیل در دانشکده فین نزی 

وجود دارد.

دبریستان یک آموزش عمومی گسرتده و عمیقرت می دهد و     
دانش آموزان را قادر می سازد تا توانایی عمومی برای مطالعه 

را به دست آورند.
در Gymnasium حداکرث 28 دانش آموز در کالس های ۵ تا ۱۰ 

وجود دارد.
در کالس های ۵ تا ۶ بچه ها مورد بازنگری قرار می 

گریند. دانش آموزاین که نتوانند رشایط مربوطه را در پایان 
کالس ششم برآورده بکنند ، باید به مدرسه راهنمایی 

Stadtteilschule  بروند.
گوایه پایان تحصیل عبارتند از:

•امتحان و برریس کتیب و شفایه sÜ  در ترم 2 کالس 10 به 
.Gymnasium منظور ورود به سطح باالی

• اگر گزارش نیمسال اول کالس 10 حاوی این نکته باشد که 
احتمااًل گوایه پایان دوره متوسطه اخذ می شود، باید آزمون 

MSA  برای گوایه پایان دوره متوسطه گرفته شود.
• دیپلم دبریستان

بعد از کالس یازدهم امکان تحصیل در دانشکده فین نزی وجود 
دارد
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