
 

Nghĩa vụ tới trường 

Nghĩa vụ tới trường theo quy định của luật pháp được 
áp dụng đối với tất cả trẻ em và thanh niên sinh sống tại 
bang Sachsen. Nghĩa vụ này bao gồm tham gia đều các 
tiết học và các hoạt động bắt buộc khác của trường học. 
 

Bắt đầu nghĩa vụ tới trường 

Trẻ em đủ 6 tuổi tính đến ngày 30.06. của năm dương 
lịch tương ứng (năm nhập trường) đều có nghĩa vụ tới 
trường. Các em phải được ghi danh tại một trường tiểu 
học đúng tuyến hoặc một trường tư thục để nhập học 
lớp một (nhập trường chính quy). 
 
Trẻ em đủ 6 tuổi tính đến ngày 30.09. của năm dương 
lịch tương ứng (năm nhập trường) và đã được cha mẹ 
ghi danh vào một trường tiểu học đúng tuyến (“Trẻ có 
khả năng”) cũng có nghĩa vụ tới trường.  
 
Trẻ em chỉ đủ 6 tuổi sau ngày 30.09 của năm dương lịch 
tương ứng (năm nhập trường) có thể được nhận vào 
trường tiểu học theo yêu cầu của cha mẹ nếu trẻ có tình 
trạng phát triển về tinh thần và thể chất đáp ứng đủ yêu 
cầu (nhập trường sớm). 
 

Kết thúc nghĩa vụ tới trường 

Nghĩa vụ tới trường về cơ bản kéo dài đến sinh nhật lần 
thứ 18. Người học nghề có nghĩa vụ tham gia đào tạo 
nghề cho đến khi kết thúc khóa đào tạo nghề. 
 

Tư vấn giáo dục đặc biệt  

Tư vấn giáo dục đặc biệt là một biện pháp quan trọng 
để giúp những trẻ em và thanh niên có ngôn ngữ mẹ đẻ 
không phải là tiếng Đức hội nhập vào cuộc sống học 
đường. Sở Trường học và Giáo dục bang tại Dresden sẽ 
thông báo cho cha mẹ và các em học sinh về khả năng 
giáo dục tại bang Sachsen và tư vấn riêng về quá trình đi 
học. 
 
Ngoài ra, cán bộ có thẩm quyền của Sở Trường học và 
Giáo dục bang tại Dresden sẽ kiểm tra xem các em có 
cần phải tham gia một lớp dự bị không và các em có 
muốn được hỗ trợ thêm tiếng mẹ đẻ không. 
 
Là cha mẹ, quý vị phải ghi danh cho con em mình đang 
độ tuổi đi học tham gia buổi tư vấn giáo dục đặc biệt tại 
Sở Trường học và Giáo dục ở Dresden trước khi trẻ có 
thể đến trường. 

Việc ghi danh được thực hiện qua địa chỉ email 
daz-bildungsberatung-d@lasub.smk.sachsen.de  
Hoặc bằng thư gửi qua  
bưu điện tới Sở Trường học và Giáo dục,  
tại Dresden 
 
Liên hệ: 
Landesamt für Schule und Bildung, Standort Dresden, 
Abteilung 2 - Schulen 
Großenhainer Straße 92, 
01127 Dresden 
Điện thoại: (03 51) 84 39 -113 
 
Giờ tiếp khách: Thứ Hai, 9:00 - 11:00 và 13:00 - 16:00, 
xin vui lòng đặt lịch hẹn trước 
 
Vui lòng mang theo các giấy tờ sau đến buổi tư vấn giáo 
dục đặc biệt:  
 
- Chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người có quyền 
chăm nuôi và đứng đơn đăng ký 
- Giấy chứng nhận hộ khẩu của đứa trẻ  
- Học bạ năm cuối do trường ở nước bản xứ cấp 
 

Lớp dự bị 

Học sinh những quốc gia không biết hoặc không đủ trình 
độ tiếng Đức trước hết cần phải tham gia một lớp dự bị. 
Tại đây, các em sẽ học tiếng Đức như ngoại ngữ thứ hai 
để chuẩn bị cho việc chuyển đổi sang lớp thông thường. 
 
Một giáo viên cố vấn sẽ đồng hành cùng các em trên con 
đường hội nhập nơi học đường. 
 

Hội nhập từng bước - Tiết học 
tiếng mẹ đẻ 

Khả năng ngôn ngữ sẵn có của những trẻ lớn lên trong 
môi trường song ngữ hoặc đa ngữ được coi là năng 
khiếu và được khuyến khích tối đa. Bởi vậy, bang 
Sachsen sẽ bố trí một tiết tiếng mẹ đẻ tự nguyện cho 
những trẻ này trong khuôn khổ nguồn lực sẵn có.  
 
Quý vị sẽ nhận được thông tin về tiết học này thông qua 
trường học của con em mình. 

  

Landeshauptstadt Dresden 
Schulverwaltungsamt 

Nghĩa vụ đi học 



Khám sức khỏe nhập học 

Sức khỏe là nền tảng quan trọng cho việc học tập của 
con em chúng ta. Bởi vậy, luật trường học đã quy định 
việc khám sức khỏe được thực hiện bởi bác sĩ nhà 
trường. 
 
Bác sĩ của Sở Y tế sẽ thực hiện Khám sức khỏe nhập học 
cho tất cả các trẻ em trong năm trước khi vào nhập 
trường. 
 
Thời gian khám bắt đầu sau thời điểm đăng ký học và 
kéo dài một vài tháng. Quý vị sẽ nhận được lịch hẹn 
trong khi đăng ký học. Tối thiểu một người có quyền 
chăm nuôi đi cùng đứa trẻ trong quá trình khám. Việc 
khám thường diễn ra ở Trung tâm tư vấn của Dịch vụ y 
tế trẻ em và thanh niên.  
Quá trình khám bao gồm việc khám toàn diện (như lần 
khám chăm sóc đầu tiên). Trong khi kiểm tra thông qua 
vui chơi, các lĩnh vực phát triển liên quan đến trường 
học sẽ được đánh giá. Trong đó bao gồm cả tư vấn cho 
cha mẹ về nhiều vấn đề xoay quanh việc bắt đầu đến 
trường và sự phát triển của trẻ. 
 
Trong thời gian đi học, sẽ tiếp tục có thêm các chương 
trình khám sức khỏe khác tại trường học. 
 
Nếu trẻ thường xuyên nghỉ học và/hoặc nghỉ dài ngày 
do ốm đau, Dịch vụ y tế cho trẻ em và thanh niên có thể 
được mời tham gia vào việc tư vấn và kiểm định. 
 
Ngoài ra, quý vị , với tư cách là cha mẹ, có thể được tư 
vấn tại Sở Y tế về vấn đề sức khỏe và việc đi học. 
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