
 

اطالع عمومی را  –چشم انداز آموزش و پرورش 
 توان یافت؟کجا می

 
شھر درسدن دارای مدارس محلی، استانی و غیر آموزش و پرورش 

 با ساختارھای گوناگون در دسترس است: انواع مدارس انتفاعی است.
 
 
 ،مدارس ابتدایی یا دبستان 
 مدارس متوسطھ یا راھنمایی 
 ،دبیرستان 
 ای برای کودکان استثناییمدارس عمومی و فنی حرفھ 
 ای، مدارس ھای فنی حرفھای (ھنرستانمدارس فنی حرفھ

ای، پلی تکنیک، مدارس عالی فنی، دبیرستان فنی تخصصی حرفھ
 ی) واحرفھ

 (مدارس شبانھ) مدارس متغیر آموزش 
 

شھر درسدن بر روی پایگاه اینترنتی بھ نشانی 
www.dresden.de/schulen ھای بیشتری را در اختیار شما میآگاھی

ھا گذارد. در این تارنما تمامی مدارس موجود در درسدن در بانک داده
قابل نمایش و مھمترین اطالعات پیرامون آنھا قابل دسترس است. بدین 

ھای مدرسھ، ی شھری، شاخصھترتیب جستجوی نوع مدارس، ناحیھ
انپذیر خواھد بود. این ھای موجود امکمسئول آموزشی و یا تخصص

تواند برای تصمیم گیری پیرامون نوع مدرسھ سودمند باشد. جستجو می
ھای شھری درسدن موجود دسترسی رایگان بھ اینترنت در کتابخانھ

 است. 
 

 بھ چھ اموری باید توجھ کنم؟ –نوع مدرسھ 
 

نام نویسی در مدرسھ نوعی دگرگونی بھ دنبال خود دارد و پرسشھای 
آورد. در چند سالگی باید کودک را نام نویسی را بھ ھمراه میبسیاری 

کرد؟ کودکان کی و کجا باید در مدارس نام نویسی شوند؟ آیا کودکان 
بینند؟ چھ امکاناتی برای تندرست و استثنایی در یکجا آموزش می

 ھای محدود موجود است؟کودکان با توانایی
تربیتی، -ی آموزشیاورهاطالعات مربوط بھ نام نویسی در مدرسھ، مش

خدمات درمانی، محدودیت ھای فراگیری، دشواری ھای موجود در 
آموزش، آمیزش فرھنگی، بیمھ، پشتیبانی از دانش آموزان با محدودیت 

ی دانش آموزی،  ھای جسمی و ذھنی، اردوھای آموزشی، کمک ھزینھ
مواد آموزشی رایگان، انجام تکالیف مدرسھ، امکانات ھمکاری و 

ضوعات دیگر ھمھ و ھمھ در پایگاه ھای اینترنتی شھری قابل مو
 دسترس ھستند.

ھای پرسش »Fragen & Antworten« -زیر عنوان "پرسش و پاسخ"  
عمومی بھ شکل مفصل پاسخ داده می شوند. آگاھی ھای بیشتر در مورد 

توانید بر روی پایگاه ی آموزشی را میآغاز فصل مدارس و مشاوره
 www.dresden.de/schulbeginnنشانی زیر دریافت کرد.  اینترنتی بھ

 ..www.dresden.de/kita و   
 

ی مدارس پایھ / ابتدایی چھ پس از پایان دوره
 امکاناتی موجود است؟

راه ھای متفاوتی پس از پایان کالس چھارم وجود دارد؟ تصمیم گیری 
ی بر عھدهی ابتدایی اصوال برای گزینش نوع مدرس پس از اتمام دوره

اولیا و یا کفیل دانش آموز است. در این روند تصمیم گیری برای نام 
متوسطھ و یا دبیرستان از سوی آموزگاران و  نویسی در یک مدرسھ

مربیان مدارس ابتدایی بھ شما راھنمایی و می گردد و آگاھی ھای ھمھ 
 جانبھ در این مورد را دریافت خواھید نمود.

 
 شوند؟ مدرسھر مدارس جدید آموزش داده میھای خارجی دچھ زبان

ی آموزشی خود چھ دروسی  را بھ عنوان مورد نظر شما در برنامھ
مشاوره در این  کند؟ اطالعات دقیق و جلسھگزینھ اجباری عرضھ می

 Tagen» «توانید در روزھای بازدید عمومی یا بھ آلمانی زمینھ را می
der offenen Tür  .دریافت نمود 

 
نش آموزان دختر و پسر با حسب نیازبھ کالس آموزشی مواد درسی  دا

یا درمدارس عادی در کالس شرکت می کنند و یا در مدارس مخصوص 
 کالس ھای تقویتی آموزش می بینند.

 التخصصیة المواد ذات المدارس
 

 مدارس با شاخصھ ھای ویژه
 
 روالند-: دبیرستان رومنزبان  
 :دبیرستان کارل ماریا فون وبر موسیقی 
 دبیرستان مارتین آندرسن نکسو تجربی:-علوم ریاضی 
  :تربیت بدنی، دبیرستان ورزش مدرسھورزش 
 پالوسا درسدن: رقص: مدرسھ 
 :مدرسھ بین المللی درسدن،  مدارس با مدرک تحصیلی بین المللی

 روالند دبیرستان برتولت برشت-دبیرستان رومن
 برنامھ ھای درسی بسیار متنوعی را با روش مدارس غیرانتفاعی :

 کنند.ھای آموزشی غیر سنتی و متغیر ارائھ می
 

 شود؟از این پس چھ می –پایان مدرسھ 

مرکز ثقل برنامھ ھای در سالھای پایانی مدرسھ تعیین حرفھ و آموزش عالی در 
گیرد. آموزش فنی حرفھ ای پس از پایان مدرسھ بھ چھ شکل درسی قرار می

شود بھ آنھا دست یافت؟ خواھد بود؟ چھ اھدافی قابل توجھ ھستند؟ چگونھ می
ی بعدی ی آموزشی و اطالع رسانی برای گام نھادن در مرحلھمرکز مشاوره

 برای شما مھیا گردیده است.
 
 ع رسانی شغلی درسدن:مرکز اطال 

www.arbeitsagentur.de 
 ی جوانان:مرکز مشاوره 

 www.dresden.de/jugendberatungscenter 
 پژوھشھای علمی: ادارهwww.dresden.de/bosto 
 :اداره مدیریت مدارسwww.dresden.de/bsz 
 آموزشی  مرکز مشاورهdresden.de-www.vhs 
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حال چھ باید کرد؟ –نداشتن مدرک تحصیلی   
 

شما نھ مدرک فارغ التحصیلی از مدرسھ دارید و نھ جایی برای گذراندن یک 
ی آموزشی حرفھ ای؟ در این صورت این امکان وجود دارد کھ برای یک دوره
 Berufsvorbereitungsjahrی آمادگی شغلی، بھ آلمانی: ی یک سالھدوره

ی شغلی در دو رستھگذارد تا اقدام کنید. این دوره این امکان را پیش پای شما می
متفاوت تجربھ کسب نماید و ھمزمان مدرک فارغ التحصیلی دوره متوسطھ را 

دریافت کنید. گذراندن این دوره آموزشی برای کاریابی بھ شما کمک خواھد 
 www.dresden.de/bvjکرد. برای اطالع  بیشتر در این زمینھ بھ سایت  

یافت مدارک فارغ التحصیلی بھ توانید برای درمراجعھ کنید. شما ھمچنین می
مدارس و یا دبیرستان ھای شبانھ مراجعھ کنید تا بدین ترتیب دیپلم متوسطھ، 
دیپلم مدارس رئال و دبیرستان را دریافت کنید. برای اطالع  بیشتر در این 

 مراجعھ شود. www.dresden.de/schulenزمینھ بھ سایت  
 

کجا میاز  –ھمراه گروه باشید و ھمکاری کنید 
 توان کمک مالی دریافت کرد؟

 
 

کنند برای کودکان و نوجوانانی کھ در خانواده ھای کم در آمد زندگی می
ای بھ عنوان یارانھ ھای مالی برای آموزش از سوی دولت فدرال بودجھ

توانند برای فرزندان خود و پرورش در نظر گرفتھ شده است. والدین می
این یارانھ اقدام کنند.  بدین ترتیب از طریق دفترشھر برای دریافت 

توانند ھمسان با دیگران بھ این گروه بپیوندند و در مدرسھ و  کودکان می
بھ ھنگام وقت آزاد خود ھمکاری کنند. برای نمونھ برای ناھار، 
امکانات آموزشی پرورشی، کمک درسی و پشتیبانی تربیتی آموزشی، 

، رقص و یا دیگر تفریح مواد آموزشی و ھمچین برای ورزش، موسیقی
اطالعات در این زمینھ توان کمک مالی دریافت کرد. ھای وقت آزاد می

بھ  www.dresden.de/bildungspaketتوانید بر روی وبگاه را می
 دست آورید.

 
 پرسش و تماس

 
ساختمان مدارس، امکانات آموزشی و زیربنایی، ساختار  شما درباره

 ری و سازمانی دیگر  پرسشی دارید؟ آموزشی مدرسھ و یا موارد ادا
 بنابراین با نشانی زیر تماس بگیرید:

 
Landeshauptstadt Dresden 

Schulverwaltungsamt 
Telefon (03 51) 4 88 92 01 
Telefax (03 51) 4 88 92 03 

E-Mail: schulverwaltungsamt@dresden.de 
 

 برنامھ ریزی تدریس، ساختار کالس ھای درس، برنامھ اگر شما درباره
 تکمیل موارد درسی و یا دیگر موضوعات پرسشی دارید؟ 

 بنابراین با نشانی زیر تماس بگیرید: 
 

Landesamt für Schule und Bildung 
Standort Dresden  

Telefon (03 51) 8 43 90 
Telefax (03 51) 8 43 93 01 

E-Mail: poststelle@sbad.smk.sachsen.de 
 

ی اطالعات بیشتر پیرامون سیستم مدارس در ایالت زاکسن، برنامھ
ی مدیریت ارتباطی مدارس، آمار و داده، قوانین و ضوابط و نیز نحوه

توانید بر سوی وبگاه مندی از باشگاه ھای ورزشی مدارس را می بھره
www.dresden.de/schulen .دریافت کنید 
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Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur können 
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E-Mails an die Landeshauptstadt Dresden mit einem S/MIME-Zertifikat zu 
verschlüsseln oder mit DE-Mail sichere E-Mails zu senden. Weitere 

Dieses  .www.dresden.de/kontakt hen unterInformationen hierzu ste
Informationsmaterial ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt 
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