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 2019/2018 تحصیلیِ  سالِ  شما برایِ  کودکِ  حتمالیِ اِ  نامِ  ثبتِ 
 

 زیز،عَ  والدینِ 
 

. اگر تمایل داشتھ باشید، باشدنمیبھ مدرسھ  موظف بھ رفتنش سالھ خواھد شد، ھنوز شِ  2018 سالِ  سامبرِ دِ  31تا شما  از آنجا کھ کودکِ 
 .نام کنید او را ثبتِ  پیِش رو تحصیلیِ  توانید برای سالِ می

نام در  دید برای ثبتِ جَ  یِ بھ مدرسھ برود، نیازی نیست کار دیگری انجام دھید. در سال آینده یک نامھ 2019 شما باید در سالِ  اگر کودکِ 
 مدرسھ دریافت خواھید کرد.

 .ثبت نام کنیدثبت نامی)  یِ ابتدایی (مدرسھ یِ بھ مدرسھ برود، باید او را در مدرسھ 2019/2018 تحصیلیِ  شما باید برای سالِ  اگر کودکِ 
بت حھدکودک صُ مَ  ربیانِ خود با مُ  صمیمِ م قبل از تَ یخواھشما است. بنابراین، از شما می ھم برای کودکِ سیار مُ بِ  زودھنگام یک گامِ  نامِ  ثبتِ 

 ایِ ناسب برصمیم مُ تَ  اذِ ختّ یل در اِ مِ  نامی شما نیز با کمالِ  ثبتِ  یِ . مدرسھیا خیر بھ مدرسھ را دارد رفتن رایطِ شما شَ  کنید، کھ آیا کودکِ 
 مک خواھد کرد.تان بھ شما کُ کودکِ 

 1 تاریخِ  در ،نمِ رِ بِ  مدارِس  قانونِ  53 ماده 2بند بق شما بر طِ  کودکِ  .خواھد بودآور لزاماِ  ثبت نامنید، این نام کُ  تان را ثبتِ نانچھ کودکِ چِ 
 جود ندارد.نام وُ  از ثبتِ نصراف اِ  مکانِ اِ  اصوالً رفتن بھ مدرسھ است.  موظف بھ 2018 آگوستِ 

 
  شما:ِی نطقھتان در مَ کودکِ  سئولِ ابتدایی مَ  یِ مدرسھ

 
 توانید اصلی می یِ خش در نامھدر این بَ 
 .خود را بیابید ِی ابتداییِ مدرسھ تماِس  العاتِ نام و اطّ 

 
 :دھدرائھ مییل را اِ ذِ  ثبِت نامِ  ھایِ شما زمان ثبت نامیِ  یِ مدرسھ

 
 نام و ثبتِ  ھایِ زمان بعدی شاملِ  پاراگرافِ 

 باشد:شما می یِ رسانی مدرسھالعاطّ  مراسمِ مربوط بھ  ھایتاریخ
 رسانی،العاطّ  بھ منظوروالدین بعد از ظھری با   -
 ،ی بھ منظور آشنایی با مدرسھروزِ  -
 نام، ثبتِ  جشنِ  -
 لزوم راھنمایی ورتِ و در صُ  -
 
 ھم؟ھ کاری باید انجام دَ چِ 

 ً ً  نامی) ثبتِ  ثبتِ  یِ شخص شده (مدرسھمُ  ابتداییِ  یِ ژانویھ در مدرسھ خود را در ماهِ  کودکِ  لطفا  کودکِ  دِ تولّ  واھیِ گُ و  این نامھ نام کنید. لطفا
 نام الزم است. ثبتِ  امِ گنرائھ آن ھِ جود داشتھ باشد، اِ وُ  رپرستیسَ  حقِّ  کمِ حُ مراه بیاورید. اگر نام ھَ  را برای ثبتِ  خود

 
 ؟ھمھ کاری باید انجام دَ کنم چِ  نام دیگری ثبتِ  یِ را در مدرسھ خود صد داشتھ باشم کودکاگر قَ 
ً نام کنید، لط بتِ دیگر ثَ  مومیِ عُ  ابتداییِ  یِ کر شده در باال، بلکھ در یک مدرسھذِ  ابتداییِ  یِ ھ در مدرسھخود را نَ صد دارید کودکِ اگر قَ  تا  فا

 .رائھ دھیدکر شده در بخش باال اِ ذِ  ابتداییِ  یِ سمی بھ مدرسھرَ  یک درخواست غیرِ  2018 انویھژ 26تاریخ 
ھ و ستگی داشتقانونی بَ  قرراتِ وجود و مُ مُ  خالیِ  رفیتِ ذیرش شود، بھ ظَ شما پَ  نظرِ  وردِ مُ  ابتداییِ  یِ تواند در مدرسھشما می این کھ آیا کودکِ 

 .خواھد شدگیری صمیمصوص آن تَ در خُ  2018در ماه آوریل 

 مدرسھ نامِ  ثبتِ  صوِص پیام در خُ 
 
 :قانونی رستانِ رپَ طاب بھ سَ خَ 

ده شما نوشتھ شُ  کودکِ  در اینجا نامِ 
 است

 نامِ  بتِ ثَ  صوِص زیز، در خُ عَ  والدینِ 
دمات خَ  بخِش  ای از طرفِ تان، شما نامھکودکِ 

 Die Senatorin)برای کودکان و آموزش 
für Kinder und Bildung)  در رابطھ با

آلمانی دریافت  نام در مدرسھ بھ زبانِ  بتِ ثَ 
مونھ نِ  یِ آن را در این نامھ طالبِ اید. مَ کرده
 ایم.رجمھ کردهشما تَ  برایِ 

 
 



نصراف از اِ اعالِم  یِ برگھ 2018وریھ سال فِ  15صوصی پذیرفتھ شده است، باید تا تاریخ خُ  ابتداییِ  یِ شما در یک مدرسھ نانچھ کودکِ چِ 
 نید.ریافت کُ صوصی دَ خُ  ابتداییِ  یِ توانید در مدرسھرا می ِی اعالِم انصرافبرگھکنید. این  ءمضامومی را اِ عُ  یِ نام در مدرسھ ثبتِ 

 
 م:یھرائھ دَ نام را بھ شما اِ  ثبتِ  راحلِ ن و مَ مِ رِ بِ  ابتداییِ  دارِس مَ  صوِص ی در خُ لّ کُ  العاتِ طّ م اّ یدامھ قصد داردر اِ 

 
 :جود داردمومی وُ ابتدایی عُ  وع مدارِس ن سھ نُ مِ رِ در بِ 

بھ کودکان  13:00تا  8:00 از ساعتِ )، ھر روز  verlässlichen GrundschulenDie(با برنامھ منظم  بتداییِ اِ  مدارِس در   )1
  حتِ ده و تَ دریس شُ تَ 

 .گیرندراقبت قرار میمُ      
 8:00 یا ھر روز از ساعتِ  ،مدرسھ نوعِ  )، بر حسبِ  gebundenen GanztagsschulenDie( تعھدآور مام روزِ تَ  مدارِس در  ) 2
 یا سھ  و 15:00تا 

راقبت حت مُ دریس شده و تَ بھ کودکان تَ  14:00تا  8:00 دو روز در ھفتھ از ساعتِ  و 16:00تا  8:00 روز در ھفتھ از ساعتِ      
 گیرند.قرار می

حت دریس شده و تَ بھ کودکان تَ  13:00تا  8:00 )، از ساعتِ  offenen GanztagsschulenDie( آزاد تمام روزِ  مدارِس در  ) 3
 گیرند. راقبت قرار میمُ 

 نگام ثبتِ بیشتر را بھ ھِ  العاتِ طّ رائھ  داد. اِ درخواست اِ  16:00یا  15:00 راقبت تا ساعتِ مُ  یِ امھادِ  توان برایالوه بر این، میعَ     
 .نام دریافت خواھید کرد

 
اده ستفاِ  مکانِ اِ  صوِص راجعھ کنید. در خُ میمھ شده مُ رسانی ضَ العطّ اِ  ، بھ بروشورِ خود کودکِ  سئولِ نامی مَ  ِی ثبتِ درسھوع مَ الع از نُ اطّ  برایِ 

 سب کنید.الع کَ نام اطّ  نگام ثبتِ توانید بھ ھِ می ،درس الِس بیشتر قبل و بعد از کِ  راقبتِ مُ  ھایِ از گزینھ
 

 چیست؟ خاص شرایطِ 
 کند:دق میِص  خاص شرایطِ  صوِص یل در خُ ذِ  واردِ مَ 

 جود ندارد؛ یاسئول وُ مَ  یِ الزم در مدرسھ یِ مانساخت جھیزاتِ علولیت تَ این مَ  و برایِ  ھستیدعلولیت مَ  ی باکودکداراِی (الف) شما 
شما  اگر کودکانِ  ،غلی و خانوادگی شماشُ  وقعیتِ مُ  رود، و بھ دلیلِ دیگری می یِ نانچھ یکی از خواھران یا برادران بھ مدرسھ(ب) چِ 

 خواھد شد. زیادی شکالتِ مُ  ایجادِ  بِ بَ تفاوت بروند سَ مُ  ھایِ بھ مدرسھ
نامی  ثبتِ  یِ درسھربوطھ در مَ مَ  دارکِ مَ  یِ رائھبا اِ  - 26.01.2018حداکثر تا تاریخ  -نام  ثبتِ  ھلتِ مُ  یِ ر طِ باید د خاص شرایطِ  درخواستِ 

 !شوندظر گرفتھ نمیرائھ نشود، در نَدرکی اِ ھا مَ ن ارائھ نشده و برای آنعیّ ھلت مُ ھایی کھ در این مُ درخواستعیین شده انجام شود. تَ 
 آموزِ یک دانش مانندِ ست ھَ رُ شما دُ  ناختھ شود، با کودکِ سمیت شِ از خواھران و برادران بھ رَ  ھ دلیل یکیب خاص شرایطِ  نانچھ درخواستِ چِ 

پذیرش  وِص صنام کافی نباشد، در خُ  ثبتِ  مدرسھ برایِ  خالیِ  ھایِ ظرفیت نانچھ تعدادِ شود. چِ فتار مینامی تخصیص یافتھ بھ این مدرسھ رَ  ثبتِ 
 مربوطھ شانس تعیین کننده خواھد بود. یِ در مدرسھ

شوند. در جود داشتھ باشد، ابتدا خواھران و برادران پذیرش میخالی وُ  چنانچھ پس از پذیرش کودکان منطقھ ھنوز ھم در مدرسھ ظرفیتِ 
 باقی موارد شانس تعیین کننده خواھد بود.

 
 خاص آموزشیِ  نیازھایِ  جودِ وُ  ورتِ در صُ  آموزش ویژه

ً  خاصیِ  آموزشیِ  دک شما دارای نیازھایِ نانچھ کوچِ   ورت کودکِ عالم کنید. در این صُ نام در مدرسھ این موضوع را اِ  ثبتِ  نگامِ ھِ  است، لطفا
 .شوندشود کھ در آن این نیازھای خاص بھ شیوه صحیح پاسخ داده خصیص داده میای تَ شما بھ مدرسھ

 
 جلوگیری کنم؟ توانم از رفتن کودکم بھ مدرسھچگونھ و چھ زمانی می

ال یک س تِ توان بھ مدّ داشتھ باشند میوجود المتی سَ در  یِ شکالت جدّ نانچھ مُ رفتن بھ مدرسھ ھستند، چِ  موظف بھکودکانی کھ در خصوِص 
ی رگیتصمیمدر این باره مدرسھ  پزشکِ  گواھیِ  مبنایِ  برخدمات برای کودکان و آموزش  رفتن بھ مدرسھ را بھ حال تعلیق درآورد. بخِش 

 کند.می
 

 ی دارید؟لآیا ھنوز ھم سئوا
نیز ما  ستقیماً باتوانید مُ و البتھ می بودهشما  خدمتیل در مِ  ، مدرسھ ثبت نامی با کمالِ فرزند خودبرای سئواالت بیشتر در مورد تحصیل 

 تماس بگیرید.
 

 حترامبا اِ 
 از طرف
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