Landeshauptstadt Dresden
Schulverwaltungsamt
تعلیمي نظام
والدینو ،ماشومانو او ځوانانو لپاره معلومات
تعلیمي نظام – ددې عمومي کتنه چیرته ده؟
د دریسدن په تعلیمي نظام کې د اجتماعي سرپرستۍ ښوونځي ،د دولتي
سرپرستۍ ښوونځي او ازاد ښوونځي شامل دي .خدمات یې هر ډول
ښوونځي دي:








ابتدایی ښوونځي,
مینځني ښوونځي,
لیسې,
د عمومي روزنې یا فني او حرفه ای روزنې ځانګړي ښوونځي،
فني او حرفه ای روزنې ښوونځي (د شغلي روزنې ښوونځي ،د
شغلي تخصص ښوونځي ،تخصصي ښوونځي ،مینځني تخصصي
ښوونځي ،هنري ښوونځي) او
د دوهم نوبت روزنیز ښوونځي (ماښامني ښوونځي).

د ایالت پالزمېنه دریسدن د  www.dresden.de/schulenانټرنیټ
پاڼې له الرې تاسې ته نور معلومات هم درکوي .پدې ویب پاڼه کې د
دریسدن ټول ښوونځي په یوه ډیټابیس کې د ټولو مهمو معلوماتو سره
ثبت شوي دي .په دې توګه د ښوونځي د ډول ،ښاري برخې،
ځانګړتیاوو ،سرپرست او/یا تعلیمي مسلکونو په اړه لټون امکان لري.
دا د ښوونځي د انتخاب پرمهال پریکړه کولو کې مرسته کولی شي .د
دریسدن په ښاري کتابتونونو کې انټرنیټ ته وړیا السرسی شتون لري.

د ښوونځي پیل – کومو ټکو ته باید توجه وشي؟
په ښوونځي کې نوم لیکنه د بدلون په معنی ده او ډېرې پوښتنې راپیدا
کوي .د ښوونځي پیل کولو لپاره کوم عمر مناسب دی؟ د نوي زده
کوونکي ماشوم باید کله او چیرې د زده کړې لپاره نوم لیکنه شي؟ آیا
معیوب او غیر معیوب زده کوونکو ته شریک درس ورکول کېدلی
شي؟ کوم مالتړ او مالتړ شتون لري؟
که په ښوونځي کې نوم لیکنه ،د ورځنۍ پاملرنې اسانتیاوې ،روغتیایی
پاملرنه ،د زده کړې مشکالت ،د ښوونځي ستونزې ،ادغام ،بیمه ،د زده
کوونکو مالتړ ،د ټولګي درسي سفرونه ،د وړیا زده کړې حق او د
تحصیلي لوازمو وړیا توزیع ،د د الزمي تعلیم سر ته رسول ،د د
همکارۍ امکانات او که نور موضوعات وي – دې هرڅه په اړه ښاري
انټرنیټ پاڼو کې معلومات شته .د «پوښتنو او ځوابونو» برخه کې اکثر
کېدونکو پوښتنو ته جامع ځواب ورکول کیږي.
د ښوونځي پیل او د ورځنۍ پاملرنې د اسانتیاو د موضوعاتو په اړه په
 www.dresden.de/schulbeginnاو  www.dresden.de/kitaکې
تاسو زیات معلومات موندلی شئ.

د ابتدایی ښوونځي څخه وروسته – کوم امکانات شتون
لري؟
د څلورم ټولګي څخه وروسته مختلفې الرې – کومه الره انتخاب کړم؟ د ابتدایی
ښوونځي څخه وروسته د ښوونځي د نوع انتخاب عمومآ د والدینو یا د ماشوم د
سرپرستۍ حق لرونکو لپاره یوه مهمه پرېکړه ده .تاسې سره د مینځني ښوونځي
یا لیسې د انتخاب په چاره کې د ابتدایی ښوونځیو او تکمیلي ښوونځیو د ښوونکو
لخوا مرسته کیږي او هراړخیز معلومات درکول کیږي.
په نوي ښوونځي کې کومې بهرنۍ ژبې وړاندې کیږي؟ ښوونځی د اجباري
انتخابي درس په لړ کې د روزنې کومې ځانګړتیاوې وړاندې کوي؟ دقیق
معلومات او مشورتي خبرې «ښوونځي ته د آزاد ورتګ ورځو» کې وړاندې
کیږي.
هغه زده کوونکي چې د مالتړ اړتیا یې مشخص شوي وي یا د عمومي تدریس
په برخه کې د عمومي روزنې ښوونځي ته ځي یا د مالتړ لومړیتوب لرونکي
ښوونځي کې زده کړه کوي.

د ځانګړو برخو ښوونځي
 ژبه د رومین روالنډ لیسه ()Romain-Roland
 موسیقي د کارل ماریا فن وبر لیسه ()Carl-Maria-von-Weber
 ریاضي – طبیعي علوم د مارټین انډرسن نکسو لیسه
()Martin-Andersen-Nexö
 ورزش د ورزش مینځنی ښوونځی ،د ورزش لیسه
 نڅا د ډرسډن د پالوکا ( )Paluccaښوونځی
 د فراغت نړیوال تحصیلي اسناد د دریسدن نړیوال ښوونځی
) ،Dresden International Schoolد رومن روالنډ لیسه ،د
برتولت برشت لیسه ()Bertolt-Brecht
 د آزادې سرپرستۍ ښوونځي د متبادلې زده کړې او زده کړو د
طریقو سره یوځای هراړخیز تعلیمي خدمتونه وړاندې کوي.

د ښوونځي وخت تېر شو – اوس به وړاندې څه
کېږي؟
د ښوونځي په وروستیو کلونو کې د مسلک او تحصیل سره بلدتیا ته
ډیره توجه کیږي .د ښوونځي څخه وروسته به تحصیل څه ډول دوام
کوي؟ کوم اهداف د عالقمندۍ وړدي؟ دغه اهداف څنګه باید الس ته
راوړل شي؟ د راتلونکو مرحلو لپاره د معلوماتو او مشورو خدمتونه
خورا پرخه دي.







د دریسدن د مسلکي معلوماتو مرکز www.arbeitsagentur.de

د ځوانانو مشورتي مرکز

www.dresden.de/jugendberatungscenter
د اقتصادي مالتړ اداره www.dresden.de/bosto
د ښوونځیو د مدیریت اداره www.dresden.de/bsz
د روزنې مشوره www.vhs-dresden.de

تحصیلي شهادتنامه نشته – نو اوس څه؟

Impressum

د تحصیلي شهاادتنامې او د کار زده کړې ځای پرته؟ پدې صورت کې دا امکان
شتون لري چې د مسلکي چمتووالي یوې کلنې دورې درخواست ورکړئ .دا
ددې امکان برابروي چې په دوو مسلکي میدانونو کې عملي تجربې ترالسه
کړئ او په دې توګه د عالي ښوونځي شهادتنامه ترالسه کړئ .دا د کار د زده
کړې ځای موندل اسانوي .نور معلومات په  www.dresden.de/bvjسایټ
کې شتون لري.
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د دویمې الرې تعلیمي ښوونځیو کې هم د تحصیلي شهادتنامې ترالسه کولو
امکان شتون لري .د ماښام مینځنی ښوونځی او د ماښام لیسه د مینځنۍ دورې د
تحصیلي شهادتنامې ،د لیسې د شهادتنامې او ډیپلوم اچانس برابروي .نور
معلومات په  www.dresden.de/schulenسایټ کې شتون لري.

برخه جوړېدل او مشارکت – مالي مرستې چیرته دي؟
هغو ماشومانو او ځوانانو چې کم عاید لرونکو فامیلونو کې ژوند کوي
لپاره فدرالي حکومت د تعلیمي او ګډون د کڅوړې د مرستې او مالتړ
خدمتونه لري .والدین ښاروالۍ څخه د دې مرستو غوښتنه کوي .پدې
توګه ماشومان کولی شي په مساوي توګه په ښوونځي کې او د وزګارو
وختونو برنامو کې برخه جوړ شي او مشارکت ولري .د مثال په توګه
پیسې د غرمې د خوړو ،د زده کوونکو د مالتړ ،چکر او د ټولګي
سفرونو ،اضافي کو مک او الزمي زده کړو ،د ښوونځي لوازمات او
همداراز د ورزش ،موسیقي ،نڅا یا د وزګار وخت نورو فعالیتونو لپاره
لپاره
کولو
ترالسه
معلوماتو
د
شته.
www.dresden.de/bildungspaket

ته مراجعه وکړئ.

پوښتنې او تماس
آیا تاسې د د ښوونځیو د ودانیو ،تجهیزاتو ،د ښوونځیو د جوړښت او
نورو اداري چارو په اړه پوښتنې لرئ؟
Landeshauptstadt Dresden
Schulverwaltungsamt
Telefon (03 51) 4 88 92 01
Telefax (03 51) 4 88 92 03
E-Mail: schulverwaltungsamt@dresden.de

آیا تاسې په ښوونځي کې د درسونو د تنظیم ،ټولګي کې د زده کړې ،د
تعلیمي پالن د سر ته رسولو او د تعلیم د نورو موضوعاتو په اړه
پوښتنې لرئ؟
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

په ازاد ایالت زاکسن کې د روزنیز سیسټم ،د ایالت په پالزمېنه دریسدن
کې د د ښوونځیو د شبکې د پالنونو ،احصاییو او حقایقو ،قوانینو او
مقرراتو او همداراز د ښوونځیو د ورزشي صالونونو د کارولو په اړه
نور معلومات په  www.dresden.de/schulenپاڼه کې وګورئ.
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