د ډیسډن ښار
ی
پوهن ریاست
د

په ښوونځ د شتون اړتیا

اجباری ښوونځ
د ساکسون په آزاد ایالت ېک د ټولو کوچنیانو او ځوانانو لپاره د اجباری ښوونځ
قانون شتون لری .دا د لوست په ټولګ ېک د منظم شتون او نورو اجباری پښیو
په هلکه دی.

د اجباری ښوونځ پیل
شپ
چ د اړوند تقوییم کال تر ( .30.06ښوونځ ته د
داخل کال) ږ
هغه کوچنیان ې
ې
ش.
والړ
ته
ښوونځ
باید
دی،
کلن
چ د هغوی د ښوونځیو مسؤله ده په یوه ابتداییه
هغوی باید په هغه ناحیه ېک ې
داخل لپاره نوم لیکنه (عادی
ښوونځ ېک یا په یوه آزاد ښوونځ ېک ،ښوونځ ېک د
ې
نوم لیکنه) وکړی.
شپ
چ د اړوند تقوییم کال تر ( .30.09ښوونځ ته د
داخل کال) ږ
هغه کوچنیان ې
ې
کپی ،او د مور او پالر لخوا د ښوونځیو په مسؤله ناحیه ېک په یوه ښوونځ
کلن ږ
ېک نوم لیکنه شوې ( )Kann-Kinderهم باید ښوونځ ته والړ شی.
شپ
چ د اړوند تقوییم کال تر ( .30.09ښوونځ ته د
داخل کال) ږ
هغه کوچنیان ې
ې
غوښتی په صورت ېک کوالی ش ابتداییه ښوونځ ته
کلن دی ،د مور او پالر
ې
ومنل ش ،که د هغوی ذهی او بدن وضعیت له اړتیا رسه سم وی (ښوونځ له
وخت وړاندې داخله).

د اجباری ښوونځ پای
کلی شتون لری .زده کونک باید د
د اجباری ښوونځ قانون په اصل ېک تر  18ۍ
خپل کاری زده کړې تر پایه دورې فی او حرفه ن ښوونځ ته والړ ش.
ې

د ځانګړې زده کړې مشوره
چ اصل ژبه ېن
د ځانګړې زده کړې مشوره د هغو کوچنیانو او ځوانانو لپاره ې
غپآلمان ده ،د ښوونځ په ورځی ژوند ېک د بپته یوځای کیدلو لپاره یو مهم ګام
دی .په درسدن ېک د ښوونځیو او زده کړې ایالی اداره ،د ساکسون په آزاد ایالت
ېک د تحصیل امکاناتو په هکله مور او پالر ته مالومات رسوی او په ښوونځ ېک
د تحصیل په هکله انفرادی مشوره وړاندې کوی.
پردې برسپه ،په درسدن ېک د ښوونځیو او زده کړې په ایالی اداره ېک مسؤل
چ آیا د چمتووایل په ټولګ ېک ګډون اړین دی یا نه،
متخصصی دا ارزونه کوی ې
او آیا په اصل ژبه دې مالتړ وړاندې ش.
تاش د مور او
وړاندې تردې ې
چ کوچنیان وکوالی ش په ښوونځ ېک حاض ش ،ې
چ ښوونځ ته د داخلیدو په عمر ېک دی ،په
پالر په توګه باید خپل کوچنیانو ې
درسدن ېک د ښوونځ او زده کړې په ایالی اداره ېک د زده کړې ځانګړې مشورې
لپاره ثبت کړئ.
کپی:
د نوم ثبتونه د ایمیل آدرس له الرې تررسه ږ
daz-bildungsberatung-d@lasub.smk.sachsen.de

پوسی له الرې
یا د
ې
په درسدن ېک د ایالت د ښوونځیو او زده ېک،
په اداره ېک

اړیکه:
په درسدن ېک د ښوونځیو او زده کړې ایالی اداره،
 ۲دیپارتمنت  -ښووڼځ
Großenhainer Straße 92
01127 Dresden
ټیلفون(03 51) 84 39-113 :

د مشورې وخت :دوشنبه ،له  11:00 – 09:00او له  16:00 – 13:00بجو،
مهربانی وکړئ وخت ونیس
مهربانی وکړئ د ځانګړې زده کړې مشورې لپاره دا الندې اسنادونه راوړئ:
چ نوم لیکنه کون
 د پپ ېندن کارت یا د ولی پاسپورت ،ې
 د کوچنی ثبت شهادتچ په اصلی هیواد ېک
 د ښوونځی اخرې پارچه ،ېزده کوونک ته ورکړ شوې

د چمتووایل ټولګ
خپې
چ د بیالبیلو ملیتونه دی او په اصل ېک په آلمان ژبه ر
ټول هغه زده کوونک ې
خپې کوالی ش ،لومړی به د چمتووایل په یوه ټولګ ېک ګډون
نس کوالی او لږ ر
ژن په توګه زده کوی او عادی
وکړی .په دغه ټولګ ېک هغوی آلمان ژبه د
دوییم ې
ې
کپی.
ټولګ ته د داخلیدو لپاره چمتو ږ
ک د ښوونځ په مدرسه ېک د یوځای کیدلو په الرې ېک له کوچنیانو رسه
یو ښوون ۍ
مرسته کوی.

ګام په ګام ادغام او د کلتوري انډول – په اصیل
ژبه د لوست ټولګ
ژن وړتیا ،په دوو یا څو ژبو ېک د ودې لپاره ،د یوه استعداد په
د کوچی د شته ر ې
کپی .پدغه دلیل ،د
کپی ،او په ښه توګه ورڅخه مالتړ ږ
توګه په پام ېک نیول ږ
ساکسون آزاد ایالت د شته رسچینو په چوکاټ ېک د دغو کوچنیانو لپاره په اصل
ټولګ وړاندې کوی.
ژبه یو پخپله خوښه د لوست
ۍ
د دغه ټولګ په هکله مالومات له خپل ښوونځ څخه السته راوړای ش.

په ښوونځ ېک معاینه
زمونږ د کوچنیانو لپاره روغتیا یو مهم اساس دی .ځکه نو ،د ښوونځ قانون د
طی معاینات ټایک.
ښوونځ ر
د روغتیا ادارې ر
ډاکپان په تپکال ېک د ټولوکوچنیانو لپاره د ښوونځ منلو معاینات
تررسه کوی.
میاشی
پیلپی او څو
د معایناتو وخت د ښوونځ له نوم
ثبتون څخه وروسته ږ
ې
ې
ثبتون په وخت ېک السته راتالی
نوم
د
ښوونځ
لیدن وخت د
وخت نیس .د
ې
ې
ً
معایی په وخت ېک وررسه وی .معاینه معموال
د
کوچی
د
به
ویل
ش .لږترلږه یو
ې
کپی.
طی خدماتو مشورې په ځای ېک تررسه ږ
د کوچنیانو او ځوانانو د ر
بشپه بدن معاینه شامل ده (لکه د مخنیوی پپندل شوی
په معاینه ېک یوه
ر
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 له ښوونځ رسه اړوند د ودې شالید تر،لون رسه
 په یوه معاینه ېک له ر ې.)معاینات
 د ښوونځ د پیل او د کوچی د ودې د ډیریو پوښتنو په.کپی
ارزون الندې نیول ږ
ې
.هکله د مور او پالر مشورې هم هلته راغل دی
.کپی
طی معاینات په ښوونځ ېک وړاندې ږ
 ډیری ر،د ښوونځ په وخت ېک
ناروغ له کبله د لنډمهال یا اوږد مهال
چ کیدای ش کوچنیان د
ۍ
لکه څرنګه ې
طی
 کیدای ش د کوچنیانو او ځوانانو د ر،لپاره له ټولګ څخه شاته پاته ش
.برچ د متخصصینو له مشورې ګټه واخیستل ش
خدماتو ې
تاش د مور او پالر په توګه کوالی ش ښوونځ ته د روغتیا او تللو
 ې،پردې برسپه
.ښوونځ په اداره ېک مشوره السته ر اوړئ
اړوند پوښتنو په هکله د
ې

