
 اطالعات 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 سواالت 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. عالوه بر 
این ، فرآیندھا و ساختارھایی کھ ممکن است قبالً 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 

 سؤاالت 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 بعداً آغاز خواھد شد؟

 

ما نمی توانیم بھ تمام سواالت شما در این زمینھ پاسخ دھیم ، اما از این طریق می خواھیم سعی کنیم اطالعات 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 اطالعات نگاھی بیندازید. آنھا بھ زبان ھای عربی ، فارسی و انگلیسی قابل دسترسی ھستند. اگر سوالی 

 ز طریق ایمیل یا تلفن با ما تماس بگیرید!دارید ، بھ سادگی ا

 

 

  SOSبا سالم از مرکز خانواده

 

 

 

 

 



 تاریخ و مھلت ھای مھم .1
 اگر فرزند شما بین 1 اکتبر 2013 و 30 سپتامبر 2014 بھ دنیا آمد ، آنھا در تابستان سال 2020 مدرسھ را شروع 

می کنند. ثبت نام در دبیرستان مسئول قبالً انجام شده است. مسئول مدرسھ ابتدایی معموالً 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 واقعاً در تابستان شرکت خواھد كرد. این 

 باید قبالً انجام شده باشد - یا بھ موقع انجام شود.

پس از ثبت نام ، فرزند شما معموالً 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. 
عالوه 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 کالس ھای اول 
متوسطھ در برلین باید روز شنبھ 15 آگوست سال 2020 انجام شود. کالس ھای منظم از دوشنبھ بعد ، دوشنبھ 17 

 آگوست 2020 آغاز 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!

 

 2. درخواست 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 آنالین بھ آدرس

www.berlin.de/sen/bjf/service/formulare/ .در دسترس است 

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

 - BVG  بلیط (.مھم: بلیط باید درخواست شود)

  اگر شما بھ کمک برنامھ نیاز دارید - با ما تماس بگیرید

 Frau Jäckel حاضر است  کھ بھ شما کمک کن

030.56891024 sowie Annabell.Jaeckel@sos-kinderdorf.de 
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 3. فرزند من بھ چھ موادی احتیاج دارد؟

ھر کودک در آغاز مدرسھ بھ یک کیف مدرسھ نیاز دارد تا بتواند مواد الوازم 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 اطالعاتی برای کودکان کھ تازه 
داخل مدرسھ میشوند بسیار مھم است. یا اینکھ قبل از پایان تعطیالت 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.

 


