
 

 آموزش اجباری

 
ی

طبق قانون، تمام کودکان و جوانانی که در ایالت خودگردان ساکسونی زندگ
دیگر آنها باید به طور منظم در کالسها کنند، باید به مدرسه بروند. به عبارت یم

کت کنند.   حاضی شوند و در هر فعالیت دیگری که مدرسه آنها الزم میداند، شر

 که کودکان باید مدرسه را آغاز کنند
ی
 زمان

باید به  ،شوند ژوئن امسال )سال تحصییل( شش ساله یم 30کودکانی که تا 
( یا  Grundschuleآنها باید برای حضور در یک . مدرسه بروند  )مدرسه ابتدانی

نوییس شده و آماده شوند تا کالس مدرسه خصویص در ناحیه آموزشر خود نام
ی همان سال )ثبت  ( آغاز کنند. قانونمندنام اول را در پایی 

 

شوند و سپتامیر امسال )سال تحصییل( شش ساله یم 30کودکانی که تا 
نوییس کرده در ناحیه خود نام Grundschuleدر یک پیشاپیش والدینشان آنها را 

ی همان سال به مدرسه بروند.  ی باید در پایی   اند، نی 

شوند یمسپتامیر امسال )سال تحصییل( شش ساله ن 30کودکانی که تا پس از 
 اگر بتوانند توانانی فکری و جس

ی خود را ثابت کنند، ممکن است بتوانند  یمنی 
 نام زودهنگام(. بروند )ثبت Grundschuleبه درخواست والدین خود به یک 

 پایان آموزش اجباری

 به مدرسه بروند. کارآموزان باید تا زمانی  18کودکان باید به طور عادی تا 
ی

سالگ
ای( )مدرسه فنی و حرفه Berufsschuleشود، به یمکه برنامه آموزشر آنها تمام 

 بروند. 

 راهنمای آموزش خاص

ما به کودکان و جوانانی که زبان آلمانی زبان  یخدمات راهنمای آموزش ویژه
 یمکنند کمک یممادری آنها نیست و به آن زبان صحبت ن

ی
کند تا خود را با زندگ

 Sächsische Bildungsagenturتحصییل روزانه خود وفق دهند. شعبه 
های درسدن )سازمان آموزش و پرورش ساکسون( اطالعانی را درباره گزینه

در ایالت آزاد ساکسونی در اختیار والدین و کودکان قرار داده، آموزشر کودکان 
 دهد. یمو مشاوره شخیص درباره کارهای مدرسه کودکان ارائه 

ی بررش  کنند که آیا کودکان نیاز دارند در یک یممسئوالن سازمان در درسدن نی 
، و آیا  کت کنند یا خی   ویژه شر

ی
 هایخواهند به تقویت مهارتیمکالس آمادگ

 .  زبان مادری خود ادامه دهند یا خی 

برای آنکه فرزندان مشمول تحصیل به عنوان والدین، شما موظف هستید 
بتوانند به مدرسه بروند آنها را برای یک وقت مالقات با خدمات راهنمای  شما 

 نوییس کنید. آموزشر خاص سازمان در درسدن نام

 توانید از طریق ایمیل: یمشما 

daz-bildungsberatung-d@lasub.smk.sachsen.de 

 دفیی امور خارج از مدرسه و آموزش و پرورش ساکسونی  با یا از طریق تلفن 
 تماس برقرار نمایید. 

ی یا از طریق ارسال نامه به نشانی زیر  نام نوییس از طریق ارسال ایمیل به و  نی 
 : استامکانپذیر 

Landesamt für Schule und Bildung, Standort Dresden, 

Abteilung 2 - Schulen 

Großenhainer Straße 92, 

01127 Dresden 

 (51 03) 113 -39 84تلفن: 

، فقط با 16:00تا  13:00و  11:00 – 09:00 : ها ساعات مشاوره: دوشنبه
ی وقت قبیل  تعیی 

 
ً
 مالقات راهنمای آموزشر ویژه مدارک زیر را همراه داشته باشید: به هنگام لطفا

 کودک  یهذرنامکارت شناسانی یا گ -

 کارت ثبت نام کودک -

 ایددریافت کرده  در کشور خود  از ای آخرین گزارش مدرسه -

 
 

 کالس آمادگ

 نیم از هر همه کودکان 
ً
توانند به زبان آلمانی صحبت کنند یا ملینی که اصال

کت آنقدر در صحبت به زبان آلمانی خوب نیستند که در کالس های عادی شر
 حاضی شوند. در این کالس، آنها زبان  نخستکنند، باید 

ی
در یک کالس آمادگ

ی به کالسآلمانی را به عنوان زبان دوم یاد یم ند و برای رفیی های عادی آماده گی 
 شوند. یم

 یمپشتیبان به کودکان و نوجوانان کمک  آموزگار یک 
ی

کند تا خود را با زندگ
 . هماهنگ کنند تحصییل 

 تدریج   فرهنگ پذیری

 حضور آموزان ابتدا در کالسآموزش عمویم، دانشدر مدارس 
ی

های آمادگ
های عادی آینده پس از چند هفته به صورت ساعنی در کالس تنها یابند و یم

کت یم ی  جر یتدر  یر یفرهنگ پذکنند. شر  از موضوعانی که ارتباط کمیی
ً
معموال

 شود. با زبان دارند، آغاز یم

تر باشد، کیفیت و آشنانی با زبان عمیقآموزان بهیی با دیگر دانش پیوند هرچه 
 رود. حضور ساعنی در کالس عادی باالتر یم

 کامل به صورت فردی صورت یم  یر یفرهنگ پذ سوی گذار به
ً
د و معموال گی 

آموز طبق برنامه زمانی شود. در آن زمان، دانشماه کامل یم 18حداکیر پس از 
هانی آموزشر خود را با فرصت هایفعالیت انآموز بیند. دانشعادی آموزش یم
ی یممشابه دیگر دانش  کنند. آموزان پیگی 

 های زبان مادریدرس

ی رشد بتوانند به دو یا چند زبان صحبت کنند، یک  این که کودکان در حی 
های خود خواهیم از این کودکان در رشد مهارتشود و ما یماستعداد شمرده یم

ی دلیل، در جا  کنیم. به همی 
س باشند، ایالت نی پشتیبانی که امکانات در دسیی

های مادری کودکان ارائه خودگردان ساکسونی دروس اختیاری را به زبان
 دهد. یم

 بیشیی  آگایه هایآنها ویژه ی این دروس از طریق مدارس  یتوانید دربارهشما یم
 دریافت کنید.  را 

 معاینه پزشیک مدرسه

ی کودکان ما ی ی بهداشت و سالمت برای یادگی  وری است. به همی  ک اصل ضی
دلیل، طبق قانون، کودکان باید از نظر سالمت نزد پزشک مدرسه خود معاینه 

 شوند. 

برای  های پزشیکمعاینهبهداشت سال پیش از آغاز مدرسه ی پزشکان اداره
 دهند. را برای تمام کودکان انجام یم نام مدرسه ثبت

 استان پایتخت ،درسدن

 اداره ی آموزش و پرورش

 الزام به حضور در مدرسه



 

های پزشیک آغاز ، دوره معاینهکنند یمنوییس وقنی کودکان در مدرسه نام
 زمان هاینوییس مدرسه . در روند نامانجامد یمطول به ماه  ینگردد و چندیم

شوند. حداقل ییک از والدین یا شپرستان کودک او را به هنگام یممالقات ارائه 
 معاینهمعاینه

ً
ی پزشیک در یک درمانگاه ی پزشیک همرایه خواهد کرد. معموال

د. یمت بهداشنی کودکان و نوجوانان انجام فراگی  خدما  گی 

ییک کامل )که از معاینهمعاینه ی های ی پزشیکی پزشیک شامل یک معاینه فی 
انه به شمار  های شود. در یک معاینه مبتنی بر بازی، زمینهیمرود( یمپیشگی 

ی این یمرشد که برای تحصیل مهم هستند، مورد ارزیانر قرار  ند. همچنی  گی 
د تا هر  یمدر اختیار والدین قرار  فرصت ی کودک گونه گی  پرسیسر درباره رفیی

 خود به مدرسه و رشد کودکشان دارند، مطرح کنند. 

ی  های پزشیک دیگریدر طول دوران مدرسه کودک، معاینه  ارائه خواهند شد.  نی 

مواقع از مدرسه غیبت کند یا برای یک  بیشیی اگر یک کودک به خاطر بیماری 
شود، ممکن است از خدمات بهداشنی ندر مدرسه حاضی  یتر مدت طوالنی 

 کودکان و نوجوانان درخواست شود تا روی کودک مشاوره و ارزیانر انجام دهد. 

ی  والدین، اگر پرسیسر درباره سالمت و حضور در  در مقام توانید یمشما نی 
ید. ی اداره با مدرسه دارید،   بهداشت تماس بگی 
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