
 

 إلزامية التعليم المدرسي

يخضع جميع األطفال والناشئين الذين يقيمون في والية ساكسونيا الحرة 
التعليم المدرسي. ويشمل ذلك االلتزام بالحضور المنتظم في لقانون إلزامية 

 الفصول الدراسية واالشتراك في الفعاليات المدرسية اإللزامية األخرى.
 

 بدء التعليم المدرسي اإللزامي

ون عامهم السادس حتى يوم  تسري إلزامية التعليم على األطفال الذين يُتِمُّ
 )سنة القيد بالمدرسة(.  حزيران/ يونيو من السنة التقويمية 30

ويتعين أن يتم تسجيلهم في إحدى مدارس التعليم األساسي داخل المنطقة 
التعليمية الخاصة بهم أو في إحدى المدارس المستقلة من أجل إلحاقهم في 

 الصف األول )التسجيل االنتظامي(.
 

ون عامهم السادس ح تى كما تسري إلزامية التعليم على األطفال الذين يُتِمُّ
أيلول / سبتمبر من السنة التقويمية )سنة القيد بالمدرسة(، والذين  30يوم 

يقوم آبائهم بتسجيلهم في إحدى مدارس التعليم األساسي بالمنطقة )التسجيل 
 االختياري(.

 

أيلول / سبتمبر من  30أما األطفال الذين لن يتموا عامهم السادس إال بعد  
درسة( فيمكن تسجيلهم في المدرسة االبتدائية السنة التقويمية )سنة القيد بالم

بناء على طلب الوالدين، إن كانت لديهم القدرة العقلية والبدنية المطلوبة 
 لاللتحاق بالمدرسة )التسجيل المبكر(.

 

 نهاية التعليم اإللزامي

عاًما. كما يلتزم المتدربون  18يستمر التعليم اإللزامي حتى إتمام الطفل لسن 
بالمواظبة على ممارسة تدريبهم المهني حتى إتمام فترة التأهيل المهنيون 

 المهني المدرسي.
 

 استشارات تعليمية خاصة

تُعَدُّ االستشارات الخاصة بشؤون التعليم إجراًء مهًما لتمكين األطفال  
والناشئين، ممن كانت اللغة األلمانية ليست لغتهم األصلية، من االندماج في 

ومقره -دوامهم الدراسي. يقدم المكتب االتحادي لشؤون المدرسة والتعليم 
يم في والية معلومات للوالدين واألطفال بخصوص فرص التعل -دريسدن

 ساكسونيا الحرة، كما يُسدي لهم النصائح المناسبة حول مسيرتهم المدرسية.
 

كما يتحقق المستشارون المختصون التابعون للمكتب االتحادي لشؤون 
من ضرورة التحاق الطفل بالصف  -ومقره دريسدن-المدرسة والتعليم 

 لغة األصلية.التمهيدي و يتحققون مما إذا كانت هناك رغبة في تعزيز ال
 

إن اآلباء واألمهات هم ملزمون بتسجيل أطفالهم، الذين تسري عليهم إلزامية 
التعليم، من أجل تلقي االستشارات التعليمية الخاصة في المكتب االتحادي 
لشؤون المدرسة والتعليم في دريسدن، وذلك قبل أن يتمكن األطفال من 

 االلتحاق بالمدرسة.
 ان البريد اإللكتروني التالي:يمكنكم التسجيل عبر عنو

daz-bildungsberatung-d@lasub.smk.sachsen.de 
 أو من خالل 
 رسالة بريدية إلى المكتب االتحادي لشؤون المدرسة والتعليم، 
 ومقره دريسدن 

 

 :بيانات االتصال
Landesamt für Schule und Bildung, Standort Dresden, 

Abteilung 2 - Schulen 
Großenhainer Straße 92, 

01127 Dresden 

 113-39 84 (51 03)رقم الهاتف: 
 

ومن الساعة  11:00حتى الساعة  9:00أوقات المقابلة: االثنين، من الساعة 
 ، يُرجى الحضور بعد تحديد موعد مسبق16:00حتى الساعة  13:00

 

 يُرجى احضار الوثائق التالية عند تلقي االستشارات التعليمية الخاصة:
 

 البطاقة الشخصية أو جواز السفر لولي األمر الذي يقوم بالتسجيل -
 شهادة تسجيل الطفل -
 آخر شهادة مدرسية حصل عليها الطفل في بلده األصلي -

 

 الصف التمهيدي

جميع األطفال من مختلف الجنسيات الذين ال يجيدون اللغة األلمانية أو ال 
التمهيدي في البداية. حيث يتقنوها بالقدر الكافي سوف يلتحقون بالصف 

يتعلمون اللغة األلمانية كلغة ثانية ويُجَرى إعدادهم لالنتقال إلى الصفوف 
 النظامية.

 

سوف يقوم المشرف المدرسي بمرافقة األطفال والناشئين في طريقهم نحو 
 الدمج المدرسي.

 

 تدريس اللغة األصلية –االندماج التدريجي 

لقدرة اللغوية عند األطفال الذين ينشئون على تحدث لغتين أو أكثر يُنظر إن ا
إليها باعتبارها موهبة ويُجرى تعزيزها على الوجه األمثل. لذلك توفر والية 
ساكسونيا الحرة في حدود الموارد المتاحة محاضرة اختيارية لتعليم هؤالء 

 األطفال لغتهم األصلية.
 

 ه المحاضرة لدى مدارسهم.وتحصل على معلومات حول هذ 
 

 

 

 الفحص الطبي المدرسي

تُعدُّ الصحة أساًسا مهًما لتعليم أطفالنا. لذلك فقد نص قانون التعليم المدرسي  
 على إجراء الفحوصات الطبية المدرسية.

 

لجميع  فحوصات القبول في المدرسةيقوم أطباء مديرية الصحة بإجراء 
 األطفال خالل السنة التي تسبق التحاقهم بالمدرسة.

 

وتبدأ مدة الفحص بعد التسجيل للمدرسة وتستمر لعدة أشهر. ستكون 
المواعيد متوفرة بالفعل خالل فترة التسجيل من أجل المدرسة. يرافق الطفل 
أحد الحاضنين على األقل خالل الفحص. ويجري الفحص غالبًا في إحدى 

يم المشورة التابعة لمكتب الخدمة الصحية المختصة باألطفال مراكز تقد
 والناشئين. 

Landeshauptstadt Dresden 
Schulverwaltungsamt 

 التعليم المدرسي اإللزامي



 
ويشمل ذلك فحًصا جسديًا شامالً )كما هو معروف عند إجراء الفحوصات 
الطبية الوقائية(. وسيتم تقدير مدى نمو الطفل فيما يتعلق باألمور ذات الصلة 

كما يتضمن بالمدرسة عن طريق إجراء فحص من خالل األلعاب المرحة. 
تقديم المشورة لآلباء واألمهات بشأن العديد من المسائل الخاصة ببدء 

 الدراسة وتنمية الطفل.
 

 كما سيتم إجراء المزيد من الفحوصات الطبية خالل العام الدراسي.
 

عندما يتغيب األطفال عن المدرسة كثيًرا أو لمدة طويلة بسبب إصابتهم 
لصحية المختصة باألطفال والناشئين باألمراض، فيمكن لمكاتب الخدمة ا

 تقديم االستشارات والتقارير.
 

فضالً عن ذلك، يسر مديرية الصحة استقبالكم باعتباركم اآلباء واألمهات 
 لتلقي المشورة حول القضايا الصحية وشؤون االلتحاق بالمدرسة.
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Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektro-

nischer Signatur können über ein Formular einge-

reicht werden. Darüber hinaus gibt es die 

Möglichkeit, E-Mails an die Landeshauptstadt Dres-

den mit einem S/MIME-Zertifikat zu verschlüsseln o-

der mit DE-Mail sichere E-Mails zu senden. Weitere 

Informationen hierzu stehen unter www.dres-

den.de/kontakt. Dieses Informationsmaterial ist Teil 

der Öffentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt Dres-

den. Es darf nicht zur Wahlwerbung benutzt werden. 

Parteien können es jedoch zur Unterrichtung ihrer 

Mitglieder verwenden. 
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