اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾد
در ﻣدرﺳﮫ در ﻣورد ﻣوﺿوع آﻣوزش ﻣدرﺳﮫ 2020
واﻟدﯾن ﻋزﯾز ،

اﻣﺳﺎل ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﻣﺎری ﮐودک دوﺑﺎره در ﺳراﺳر ﺑرﻟﯾن ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن روز و زﻣﺎن ﻗﺑل از ﺷروع ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ
ھﯾﺟﺎن  ،ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺳواﻻت ﺑﯾﺷﻣﺎری ھﻣراه اﺳت.
ﺷﺎﯾد اﻣﺳﺎل ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد! ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﺷﻣﺎ ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن
اﺟﺎزه ﺣﺿور در ﻣدرﺳﮫ را دارﯾد .ﺗﺑﺎدل ﺑﺎ واﻟدﯾن دﯾﮕر  ،ﻣرﺑﯾﺎن ﻣﮭد ﮐودک ﯾﺎ ﺳﺎﯾر واﻟدﯾن در زﻣﯾن ﺑﺎزی ﯾﺎ در
اوﻗﺎت ﻓراﻏت از اھﻣﯾت وﯾژه ای ﺑرﺧوردار اﺳت.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﺗﺑﺎدل و ﺗﻣﺎس ﺷﺧﺻﯽ اﮐﻧون از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت  ،ﻋدم اطﻣﯾﻧﺎن ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﻋﻼوه ﺑر
اﯾن  ،ﻓرآﯾﻧدھﺎ و ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺑﻼً ﺑرای ﺧواھر و ﺑرادر ﯾﺎ دوﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد  ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل
ﮐروﻧﺎ ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد و آﻧﭼﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﺷﺧص اﺳت دﯾﮕر ﻣﻌﺗﺑر ﻧﯾﺳت .ﻣﮭﻠت ھﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ ﻣﯽ اﻓﺗﻧد
ﯾﺎ ﻟﻐو ﻣﯽ ﺷوﻧد  -ﻓﻘدان ﺟﮭت ﮔﯾری و وﺿوح وﺟود دارد .اول از ھﻣﮫ  -ﺑﺳﯾﺎری از ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻣﺛل اﯾن ھﺳﺗﻧد! ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
ﺳؤاﻻت و اﺑﮭﺎﻣﺎت ﺧود ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾد!
ﺑﺳﯾﺎری از ﺧﺎﻧواده ھﺎ از ﻧﺑود اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ورودی ﻣدارس ﺑﺳﯾﺎر ﻧﮕران ھﺳﺗﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از واﻟدﯾن ﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ
ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﻣدرﺳﮫ را ﺑدون ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺷروع ﮐرد؟ ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﮕراﻧﯽ در ﻣورد زﻣﺎن ﺷروع ﻣدرﺳﮫ وﺟود دارد .آﯾﺎ اﯾن
ﻣﺳﺎﻟﮫ اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺑﻌدا ً آﻏﺎز ﺧواھد ﺷد؟
ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳواﻻت ﺷﻣﺎ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ دھﯾم  ،اﻣﺎ از اﯾن طرﯾﻖ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم اطﻼﻋﺎت ﻣﻔﯾدی
در ﻣورد ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھﯾم و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ اﺑﮭﺎﻣﺎت ﻣوﺟود
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﯾم.
ﺑﮫ آراﻣش ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯾﻧدازﯾد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻋرﺑﯽ  ،ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ ھﺳﺗﻧد .اﮔر ﺳواﻟﯽ
دارﯾد  ،ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل ﯾﺎ ﺗﻠﻔن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد!

ﺑﺎ ﺳﻼم از ﻣرﮐز ﺧﺎﻧوادهSOS

 . 1ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﮭﻠت ھﺎی ﻣﮭم
اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﯾن  1اﮐﺗﺑر  2013و  30ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  2014ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد  ،آﻧﮭﺎ در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل  2020ﻣدرﺳﮫ را ﺷروع
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺛﺑت ﻧﺎم در دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﻣﺳﺋول ﻗﺑﻼً اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت .ﻣﺳﺋول ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ اﺳت .اﮔر دوﺳت دارﯾد ﻣدرﺳﮫ دﯾﮕری ﺑرای ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﺎﺷد  ،ﺑﺎﯾد ﮐﺗﺑﯽ را ﺑرای ﭘذﯾرش در ﻣدرﺳﮫ
دﯾﮕری درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .درﺧواﺳت ﻓﻘط در ﺻورت وﺟود ﻣﮑﺎن ھﺎی راﯾﮕﺎن در ﻣدرﺳﮫ ﻣورد ﻧظر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت.
ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﮔﻔت ﻛﮫ آﯾﺎ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﻋﺎﯾت ﺷده اﺳت و ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ واﻗﻌﺎ ً در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺷرﮐت ﺧواھد ﻛرد .اﯾن
ﺑﺎﯾد ﻗﺑﻼً اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد  -ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﭘس از ﺛﺑت ﻧﺎم  ،ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻣو ً
ﻻ از طرﯾﻖ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐودک و ﻧوﺟوان ﺗوﺳط ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺷﺎﯾد
اﯾن ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ھﻧوز ھم ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑر روی ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﺷود  -در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد  ،ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻟﻐو ﺷده اﺳت .در ﺻورت
درﺧواﺳت  ،ﻣرﺟﻊ ﺑﮭداﺷت ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﻛرد :اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ دﯾﮕر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ژوﺋن ﺑرﮔزار ﻧﻣﯽ ﺷود.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن  ،اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣدرﺳﮫ آزاد ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﺟدد ﻧﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏم ﻋدم ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ  ،ﻣدرﺳﮫ را
ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑراﺳﺎس داﻧش ﻓﻌﻠﯽ  ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺛﺑت ﻧﺎم ﺣﻔظ ﻣﯽ ﺷود .طﺑﻖ داﻧش ﻓﻌﻠﯽ  ،ﺗﺣﺻﯾل ﮐﻼس ھﺎی اول
ﻣﺗوﺳطﮫ در ﺑرﻟﯾن ﺑﺎﯾد روز ﺷﻧﺑﮫ  15آﮔوﺳت ﺳﺎل  2020اﻧﺟﺎم ﺷود .ﮐﻼس ھﺎی ﻣﻧظم از دوﺷﻧﺑﮫ ﺑﻌد  ،دوﺷﻧﺑﮫ 17
آﮔوﺳت  2020آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود.
در ﺻورت ﺑروز ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﮭم  ،از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔن ﯾﺎ ﭘﺳت از طرﯾﻖ دﻓﺗر ﻣدرﺳﮫ  ،دﻓﺗر ﺑﮭداﺷت ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧد ﺧود
ﻣطﻠﻊ ﺧواھﯾد ﺷد .آرام ﺑﺎﺷﯾد و ﺻﺑر ﮐﻧﯾد!
 .2درﺧواﺳت ﺑودﺟﮫ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﯽ
اﮔر ﺑﮫ ﮐودک ﺧود ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﻌد از ﻣدرﺳﮫ دارﯾد  ،ﺑﺎﯾد در ﻣدرﺳﮫ ﻣرﺑوطﮫ درﺧواﺳت
ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻓرم در ﻣدرﺳﮫ  ،در دﻓﺗر رﻓﺎه ﺟواﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ﺑﮫ آدرس
در دﺳﺗرس اﺳتwww.berlin.de/sen/bjf/service/formulare/ .
درﺧواﺳت ﺗﮑﻣﯾل ﺷده ﺑﺎﯾد ﺣداﮐﺛر ﺳﮫ ﻣﺎه ﻗﺑل از ﺷروع ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﮫ اداره ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﺟواﻧﺎن ارﺳﺎل ﺷود .ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﺿﺎﻓﯽ در دو ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اول ﺑرای ﺷﻣﺎ راﯾﮕﺎن اﺳت .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾﺎز دارﯾد  -ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد!
ھﻣﭼﻧﯾن راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
 ﻧﺎھﺎر )ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم :ﻣﺷﺎرﮐت در ﻧﺎھﺎر ﺑﺎﯾد ﺛﺑت ﺷود .ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧده -ﻏذا ﺗﮭﯾﮫ ﺷوﻧد .اﯾن ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اداره ﻣﯽ ﺷود .اﮔر ﺳواﻟﯽ دارﯾد  ،ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت
ھﺎی ﺑﻌد از ﻣدرﺳﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد(.
 ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣدرﺳﮫ  BVGﺑﻠﯾط ).ﻣﮭم :ﺑﻠﯾط ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﺷود(اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾﺎز دارﯾد  -ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد
 Frau Jäckelﺣﺎﺿر اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐن
030.56891024 sowie Annabell.Jaeckel@sos-kinderdorf.de

 .3ﻓرزﻧد ﻣن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣوادی اﺣﺗﯾﺎج دارد؟
ھر ﮐودک در آﻏﺎز ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﯾف ﻣدرﺳﮫ ﻧﯾﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻣواد ﻻوازم ﻣدرﺳﮫ ﺧود را ﺣﻣل ﮐﻧد .اﮔر ﺧرﯾد از
ﻧظر ﻣﺎﻟﯽ دﺷوار ﺑﺎﺷد  ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺳﯾﺎری در اﯾن وﻟﺳواﻟﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﮐﯾف ﻣدرﺳﮫ ھﺎی راﯾﮕﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎی
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﺻورت ﻟزوم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﻣﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯾم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را در زﻣﯾﻧﮫ ﻗرارﮔﯾری ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم!
ھر ﮐودک ﻗﺑل از ﺷروع ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﻣواد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﯾﺎز دارد .واﻟدﯾن ﯾﮏ ﻟﯾﺳت ﻣواد از ﻣدرﺳﮫ ﻣرﺑوط درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﯾن ﻟﯾﺳت ﺑﺎﯾد دﻧﺑﺎل ﺷود در ھر ﺻورت  ،ﺣﺿور در ﻋﺻر واﻟدﯾن ﯾﺎ روﯾدادھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﮐﮫ ﺗﺎزه
داﺧل ﻣدرﺳﮫ ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻌطﯾﻼت ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑرای ﺷروع ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ
ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻧﯾﺎز دارد.
ھر ﮐودک ﻧﯾز ھﻧﮕﺎم ﺷروع ﻣدرﺳﮫ ﯾﮏ ﮐﯾف ﻣدرﺳﮫ را از واﻟدﯾن ﺧود درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﭘر از ﭼﯾزھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎری
از ﻗﺑﯾل ﻗﻠم  ،اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی ھﺎی ﻧوازش ﮔرﺑﮫ  ،ﺟذاﺑﯾت ھﺎی ﻣوﻓﻖ  ،ﮐﺗﺎب  ،ﺷﯾرﯾﻧﯽ و ﻣﯾوه اﺳت .اﯾن روز را ﺑرای
ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺧﺎص و زﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد! ﮐﯾف ھﺎی ﻣدرﺳﮫ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺧودﺗﺎن ﺧرﯾداری ﯾﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد.

