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المكتب الإقليمي في الشمال لشبكة الأهالي الفيدرالية لمنظمات 
المهاجرين للتعليم والمشاركة
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شبكة الأهالي الفيدرالية لمنظمات المهاجرين للتعليم والمشاركة وتسمى باختصار 
)bbt(

 
Das Bundeselternnetzwerk der Migrantenorganisationen für 

Bildung & Teilhbe )bbt(.

إن شبكة bbt مكونه من جمعيات الأهالي المهاجرين ومبادرات الأهالي لرعايه 
ومساندة الوالدين.

إن شبكة bbt تعمل على تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية للجميع وذلك من خلال توجيه 
وتفعيل وتمكين الأهالي وتعزيز حق ودور الوالدين في أن يكون لهم رأي مشارك.

 لدى  شبكة bbt خمسه مكاتب إقليمية في ألمانيا و المكتب الإقليمي الشمالي 
هو أحد المكاتب الخمسة.

إن جمعية .Amfn e.V هي المسؤولة عن المكتب الإقليمي في الشمال. 

 يشمل المكتب الإقليمي الشمالي:

• شبكة الأهالي المهاجرين في ولاية هامبورغ
• شبكة الأهالي المهاجرين في ولاية ساكسونيا السفلى

• شبكة الأهالي المهاجرين في ولاية بريمن

المدارس الجامعه بالتعاون مع مدارس المنطقة  وفروع المدارس 
الثانوية

 

يشـمل هـذا النـوع مـن المـدارس مـدارس المنطقـة والمدرسـة الثانوية تحت سـقف أو 
فـى مـكان واحد مـرة اخرى. 

 منـذ يدايـة الصـف السـادس، يمكـن للأطفال اختيار مـا إذا كانوا يرغبـون إنهاء الثانوية 
العامـه فـي 12 عاًمـا )فـرع المدرسـة الثانويـة( أو فـي 13 عاًمـا )مدرسـة المنطقـة(. 
ومـن الأمثلـة علـى ذلـك مدرسـة Gyula Trebitsch Tonndorf أو الحـرم الجامعـي ل 

.Campus HafenCity

مشـاركة الأبـاء لبنـاء مدرسـة جيـدة ومسـتدامة والحفـاظ عليهـا ، يجـب أن يكـون 
بتعـاون مـن جميـع المعنييـن كذلـك. 

لهـذا السـبب يرغـب فـي المشـاركة الفاعلـة من قبـل الأهالي فـي المدرسـة. وجميع 
الأهالـي مرحـب بهم وبمشـاركتهم.

إذا كان لديـك أي أسـئلة، يجـب عمـل موعـد مـع مـدرس الفصـل أو معلـم المـادة 
المختـص والمشـاركة فـي لقائات أوليـاء الامور ولقائات مناقشـات التطور التعليمي 

.)LEG( للطفـل

يمكنـك المشـاركة فـي إجتماعات ممثليـن أولياء أمور الطلبة والفصـول في لقائاتهم 
لصالـح جميـع الطلاب ويظهر الـدور الايجابي و تفاعل وتأثير الأهالي بالمدرسـة.
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روابط مهمة: 

من المدرسة الابتدائية إلى مدرسة المنطقة؟ 

أو إلى المدرسة الثانوية؟  

 
₪

معلومات لل�آباء

)arabisch(

هذا المشروع ممول من قبل صندوق اللجوء والهجرة والاندماج 



من سيساعدني في اتخاذ القرار في نهاية المدرسة الابتدائية؟

أيـن يشـعر طفلـي بالراحـة وأيـن أرى طفلـي يتعـرض للتحـدي والتشـجيع؟  هـذه هي أهم 
الأسـئلة عنـد الانتقـال إلى مدرسـة ثانوية.

عـن  البحـث  يمكنـك   ،  SISY Hamburg الرقمـي  المدرسـي  المعلومـات  نظـام  فـي 
المدرسـة التـي تناسـب طفلـك ومعرفـة مـا إذا كانـت دروس اللغـة الأم متوفـرة أم لا.  
اصطحـب طفلـك إلـى أيـام المدرسـة المفتوحـة وإلـى الحفـلات الموسـيقية أو العـروض 

المسـرحية لتـذوق أجـواء المدرسـة

ابـدأ فـي النظـر إلـى المـدارس الثانويـة فـي وقـت مبكـر مـن الصـف 3. فـي الفصـل 4 ، 
حتـى يمكنـك بعـد ذلـك التحقـق مـن اختيـارك فـي وقـت فراغـك

ا نوع المدرسة المناسب لطفلي؟

آبـاء ، عليـك أن تقـرر المدرسـة الثانوية التي يجـب أن يلتحق بها طفلك.  يجب عليك    كا
اتخـاذ قـرار مـع طفلـك يأخـذ فـي الاعتبـار قـدرات طفلـك واهتماماتـه.  تعتبـر الدرجـات 
المدرسـية والصداقـات الحاليـة مـع الأطفـال الاآخريـن مهمة أيًضـا في الاختيـار.  يتم تقديم 
جلسـتين استشـاريتين مـع المعلميـن فـي وقـت مبكـر من الصـف الرابع في المدرسـة 
الابتدائيـة.  هنـا ، يتلقـى الاآبـاء معلومـات حـول تطويـر تعلـم الطفـل بالإضافـة إلـى نصائح 
حـول المزيـد مـن الخيـارات.  يُنصـح بالاسـتفادة مـن العروض وطـرح أي أسـئلة مفتوحة.

 فتـرات التسـجيل للمـدارس الثانويـة: فـي كل عـام ، يمكـن للوالديـن تسـجيل أطفالهم 
فـي الأسـبوع الأخيـر مـن شـهر ينايـر أو الأسـبوع الأول مـن فبرايـر فـي المدرسـة التـي 

يختارونهـا للصـف الخامـس فـي مدرسـة المنطقـة أو المدرسـة الثانويـة

بالداخل )المدرسة الثانوية( الغمنازيوم

يوجـد فـي المدرسـة النحوية امتحـان مركزي في الصف 10 للغـة الألمانية والرياضيات 
والإنجليزيـة. إذا لـم تنجـح فـي هـذا ، عليـك إجـراء الاختبـار النهائـي لشـهادة المدرسـة 

الإعدادية.

تستغرق الدراسة في هذه المدرسة ثماني سنوات للوصول الى 
Abitur الباكلوريا

Mittlerer Bildungsabschluß

Klasse 10

Abitur 
(an der Stadtteilschule)

Studienstufe 12

Klasse 11 / Vorstufe

Erster Bildungsabschluß

Klasse 6

Klasse 7

Klasse 8

Klasse 9

Klasse 5

مدرسة المنطقة

 تقـدم مدرسـة المقاطعـة تعليًمـا عاًمـا أساسـيًا أو موسـًعا أو واسـًعا ومتعمًقـا وتمكـن 
الطـلاب مـن مواصلـة مسـارهم التعليمـي فيمـا يتعلـق بالعمـل أو الدراسـات.

 يوجـد فـي مدرسـة المنطقـة مـا يصـل إلـى 23 تلميـًذا فـي الصفـوف مـن الخامـس إلـى 
السـادس ومـا يصـل إلـى 25 تلميـًذا فـي الصفـوف مـن السـابع إلـى العاشـر

 يمكـن للطـلاب الحصـول علـى جميـع المؤهـلات المدرسـية واحـدة تلـو الأخـرى فـي 
المنطقـة: مدرسـة 

)ESA( أول شهادة تخرج من المدرسة العامة 

)MSA(شهادة الثانوية العامة المتوسطة 

)Abitur( الثانوية العامة

 يمكن الالتحاق بكلية تقنية بعد الصف الثاني عشر

مدرسة المنطقة تؤدي إلى Abitur في تسع سنوات.

Mittlerer Bildungsabschluß

Klasse 10

Erster Bildungsabschluß

Abitur 
(an der Stadtteilschule)

Studienstufe 12

Studienstufe 13

Klasse 11 / Vorstufe

Klasse 6

Klasse 7

Klasse 8

Klasse 9

Klasse 5


