
به این مدرسه خوش آمدید
اطالعات برای پدرو مادرها 

مدرسه ها در آملان چگونه هستند؟ 

فرزند من چگونه به مدرسه بیاید؟ 

فرزند من در مدرسه به چه چیز هایی نیاز دارد؟ 

چه کسانی در مدرسه مهم هستند؟



به این مدرسه خوش آمدید

مدرسه ها در آملان و ایالت ساکسن چگونه هستند؟

کشور آملان از ۱۶ ایالت تشکیل شده است. سازماندهی مراکز آموزشی نظیر کودکستان ها,  مدارس و مدارس کار  و حرفه ای به عهده هر ایالت میباشد و به این دلیل تفاوت هایی در ایالت 

های وجود دارند. سیستم آموزشی در ساکسن و الیپزیگ بصورت زیر میباشد:

 شام میتوانید تحت  رشایطی نوع مدرسه را عوض کنید. اطالعات بیشرت در مورد نظام آموزشی در آملان را  از آموزگاران مشاور در مدرسه دریافت کنید.

مرحبا بكم يف املدرسة!

كيف تعمل املدرسة يف املانيا ويف والية سكسونيا؟

تتكون أملانيا من 16 والية اتحادية. تنظيم املؤسسات التعليمية 

مثل رياض األطفال واملدارس واملدارس املهنية هو يف السلطة 

التقديرية للواليات فقط وبالتايل فإنها ميكن أن تنظم بشكل 

مختلف جدا. يف والية سكسونيا وأيضاً يف مدينة اليبزيك يتمحور 

النظام املدريس عىل النحو التايل:
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 مدرک پایانی برای اوبرشوله یا مدرک هاپت شوله پس از کالس نهم

 و یا رئال شوله پس از کالس دهم میباشد. سپس  دانش آموزان

میتوانند یک حرفه را رشوع کنند.

 مدرک پایانی دبیرستان بعد از کالس دوازدهم هامن دیپلم است  که

 دانش آموزان با آن میتوانند به دانشگاه بروند یا برای گذراندن  یک

دوره آموزشی برای یک حرفه و شغل اقدام کنند

 بعد از مدرسه ابتدایی  دانش آموزان راهنامیی میشوند که به چه

 نوع   مدرسه ای بروند. معموال دبیرستان را  به دانش آموزان

خوب پیشنهاد میکنند.

 اگر دانش آموز بسیار خوب نباشد به او مدرسه اوبرشوله

پیشنهاد میشود.

 برای همه انواع مدرسه ها پیشنهاد های دیگری هم وجود

دارد که اینجا معرفی منیشوند. 

 هر بچه ای که تا تاریخ ۳۰ ژوئن شش ساله  شود می تواند  در
 ایالت ساکسن به مدرسه برود. مدرسه ابتدایی برای همه بچه ها

مشرتک است 
دبستان کالس 1 تا  4   )از 6 از سالگی( 

مدارس فنی و حرفه ای

 تحصیل در دانشگاه یا

مدارس فنی و حرفه ای  

دبیرستان

کالس ۵ تا ۱۰ 

۱۰ تا ۱۸ ساله

مدرسه اوبرشوله

کالس ۵ تا ۱۰

 هاپت شوله پس
از کالس نهم

 رئال شوله پس
 از کالس دهم

حقوق قانونی بچه ها: تربیت بدون کتک کاری

در آملان هر نوع کتک کاری در خانه یا مدرسه جریمه میشود. بچه ها تحت حفاظت کامل هستند. مجازات بدنی در خانه و 

یا مدرسه برای تربیت بچه ها قابل قبول منیباشد.

برای اطالعات بیشرت  این سایت را ببینید

https://www.unicef.de/informieren/infothek/kinderrechtkonvention-verschiedene-sprachen



مرحبا بكم يف املدرسة!

كيف تعمل املدرسة يف املانيا ويف والية سكسونيا؟

تتكون أملانيا من 16 والية اتحادية. تنظيم املؤسسات التعليمية 

مثل رياض األطفال واملدارس واملدارس املهنية هو يف السلطة 

التقديرية للواليات فقط وبالتايل فإنها ميكن أن تنظم بشكل 

مختلف جدا. يف والية سكسونيا وأيضاً يف مدينة اليبزيك يتمحور 

النظام املدريس عىل النحو التايل:

باید فرزند من به مدرسه برود؟ بله رفنت به مدرسه اجباری است.

در ایالت ساکسن باید همه بچه ها به مدرسه بروند. همچنین رشکت در درس ورزش و شنا، سفر های آموزشی، پروژه ها و برنامه های مدرسه و همچنین انجام تکلیف منزل جزء برنامه های 

مدرسه بوده و اجباری میباشد.

فرزند من چگونه به مدرسه میاید؟ ثبت نام در یک مدرسه

وقتی فرزند شام به سن مدرسه برسد، شام از طرف آموزش و پرورش به یک گفتگو دعوت میشوید. برای این گفتگو متام  مدارک الزم و مهم نظیر پاسپورت، شناسنامه، مدرک شناسایی و 

مدرک تحصیلی فرزندتان را با خود بربید. بعد از این  گفتگو شام به یک مدرسه معرفی میشوید که البته میتواند اندکی طول بکشد و یا ممکن است مدرسه معرفی شده کمی از منزل شام 

دور باشد.



سطح اول)Daz1(: دانش آموزان به طور مشرتک زبان آملانی یاد می گیرند.

سطح دوم)Daz2(: یادگیری زبان آملانی و گاه گاه رشکت در کالس های درسی با دانش آموزان آملانی در ساعات خاص.

سطح سوم)Daz3(: رشکت در کالس های معمولی با دانش آموزان آملانی، آموزگاران سطح های اول و دوم از فرزند شام 

در این سطح پشتیبانی می کنند. دانش آموزان در این سطح مثل بقیه امتحان داده و منره می گیرند.

به فرزند من در مدرسه چه چیز هایی یاد میدهند؟ تدریس به زبان آملانی 

ابتدا  فرزند شام  برای زندگی روزمره و کارهای مدرسه  زبان آملانی یاد میگیرد. این یادگیری پایه ای است  برای تطبیق  دادن او با مدرسه  

آملانی و ورود به کالس های معمولی مدرسه ) با بچه های آملانی (. درس زبان آملانی به عنوان زبان دوم )DaZ( به سه سطح طبقه بندی 

شده است.   

   کالسهای آماده سازی خاصی برای اولین و دومین سطح در نظر گرفته شده است. بعد از پایان سطح دوم فرزند شام آمادگی حضور در 

کالس های درسی مانند ریاضی و غیره را دارد و در سطح سوم میتواند در کالس های معمولی با دانش آموزان آملانی رشکت کند. در اینجا 

ممکن است به مدرسه دیگری فرستاده شوید.

 

درس های آموزشی در کالس های معمولی مدارس ابتدایی:

• زبان آملانی

• ریاضی

• علوم

• نقاشی/هرن

• موسیقی

• انگلیسی

• ورزش

• دینی-فلسفه

• کار عملی

درس های آموزشی اوبرشوله یا دبیرستان:

• زبان آملانی

• ریاضی

• شیمی/فیزیک/زیست شناسی  )بیولوگی(

• تاریخ/سیاست

• موسیقی

• دینی-فلسفه

• ورزش

• زبان های خارجی، قابل انتخاب )انگلیسی، فرانسه، التین، اسپانیایی، ایتالیایی(

 



چه اتفاقی می افتد اگر ما به شهر یا منطقه دیگری نقل مکان کنیم؟ باید به مدرسه اطالع دهید.

اگر دانش آموزی مثالً به علت رفنت خانواده به یک شهر دیگر بخواهد مدرسه اش را ترک کند باید در دفرت مدرسه خودش را معرفی منوده و اسم خود را از لیست دانش آموزان خارج کند.

چه باید بکنیم وقتی دانش آموز چهارم ابتدایی را به پایان برد؟ رفنت به کالس پنجم.

• توجه: قبل از اینکه فرزند شام کالس چهارم ابتدایی را متام کند، برایتان یک برگه پیشنهاد فرستاده می شود )در شکل زیر منونه این برگه را می بینید( در آن برگه یکی از دو گزینه دبیرستان 

یا ابرشوله پیشنهاد می شود که این پیشنهاد بستگی به منرات دانش آموز دارد.

• برای ثبت نام، حتامً این برگه پیشنهاد، فرم درخواست ثبت نام و مدارک درسی فرزندتان را به همراه مدارک خواسته شده قبلی به همراه بیاورید.

• توجه داشته باشید که زمان ثبت نام مشخص و محدود است و حتامً در این زمان های داده شده ثبت نام کنید. اطالعات بیشرت را از مدرسه ابتدائی خودتان بگیرید.



پنج  راهنامیی برای پدر و مادر:
1( رس وقت حارض شوید.

    این مسئله بسیار مهم است که دانش آموز به طور مرتب و رس وقت، یعنی 10 دقیقه قبل از رشوع کالس در مدرسه حارض باشد.

2( قابل دسرتس باشید.

     شام بایستی همیشه در دسرتس باشید که مدرسه بتواند در مواقع اضطراری و وقتی مشکلی پیش می آید شام را با خرب کند. در صورت تغییر آدرس یا شامره تلفن، لطفاً به  

    مدرسه اطالع دهید. در بهرتین حالت به صورت نوشتاری.

3( به مدرسه اطالع دهید.

    اگر فرزندتان به هر دلیلی مثالً بیامری، منی تواند به مدرسه برود حتامً آن را به مدرسه اطالع دهید. لطفاً رسیعاً واکنش نشان دهید وقتی که مدرسه با شام متاس گرفت.

4( به مسائل مربوط به فرزندتان توجه نشان دهید.

     به طور مرتب دفاتر فرزندتان را کنرتل کنید و توجه داشته باشید که او تکالیف منزل را درست و مرتب انجام دهد. دفرت تکلیف دانش آموز بسیار مهم است. هم آموزگار می  

    تواند در دفرت تکلیف برای شام پیامی بنویسد و هم شام برای آموزگار.

5( در متاس باشید.

     در جلسات مدرسه با پدر و مادرهای دانش آموزان، حتامً رشکت کنید. در این جلسات می توانید با سایر پدر و مادرها آشنا شوید. در صورتی که مشکلی پیش آید با آموزگار و  

    یا کارمند امور اجتامعی مدرسه)Schulsozialarbeiter( متاس بگیرید.



الطريق اىل املدرسة

عادة ال تكون هناك أي حافلة / او باص مدريس للنقل اىل املدرسة أو من املدرسة إىل املنزل. عليك ان تضمن بنفسك ان طفلك كل 

يوم منضبط بحضوره  للمدرسة، وبعد املدرسة يعود للمنزل .  إذا كانت املدرسة ليست عىل مسافة قريبة من شقتك، عىل األطفال عىل 

استخدام وسائل النقل العام )الرتام والحافالت والقطار(. لذلك تحتاج تذكرة شهرية لرشكة وسائل النقل العام يف مدينة اليبزك، ألن 

هذا هو أرخص وأسهل من التذاكر الفردية. التذكرة الشهرية تحصل عليها بنسبتك حامل لجواز مدينة اليبزك ارخص. أفضل طريقة 

هي مرافقة طفلك االيام الوىل اىل املدرسة اىل ان يصبح الطريق له مضمون  ويستطيع الذهاب لوحده بأمان.

 

 

 :مسائل روزمره مدرسه
 

 چه کنیم وقتی فرزندمان بیمار می شود یا نمی تواند به مدرسه برود.
 
 

درخواست کنید. آموزگار و یا مدیر مدرسه می اگر فرزند شما به هر دلیل موجه نتواند به مدرسه برود، شما باید این مسئله را به صورت کتبی 
 تواند در مورد درخواست شما تصمیم بگیرد. دالئل موجه می تواند مثالً رفتن به اداره یا پزشک، مراسم عروسی یا خاکسپاری باشد.

 

 خبردادن در صورت بیماری

 
د. شما می توانید روی دستگاه پیام گیر صحبت کنید. نام خود، اگر فرزندتان بیمار است بایستی قبل از شروع کالس، مدرسه را در جریان بگذاری

نام و کالس دانش آموز و همچنین طول مدت احتمالی بیماری را اطالع دهید. عالوه بر آن برای هر روز غیبت فرزندتان، نوشتن یک درخواست 
 برای طوالنی شدن بیماری به گواهی پزشک نیاز است.روری می باشد. کتبی ض

 درخواست کتبی که باید توسط شما پر شود. یک نمونه

 
Das könnten Sie sagen, wenn Sie Ihr Kind in der Schule abmelden: 
Guten Tag, hier ist Herr/Frau نام خانوادگی خودتان.  
Mein Sohn/meine Tochter اسم دانش آموز  aus der Klasse اسم کالس   
ist krank und kann nicht in die Schule kommen.  
Er/ Sie ist am   روز و تاریخی  که دانش آموز دوباره به کالس میاید  wieder da. 
 
 

 :مثال
Guten Tag, hier ist Herr Rashad. Mein Sohn Hamid Rashad aus der DaZ-Klasse ist krank und kann  
nicht in die Schule kommen. Er ist am Mittwoch wieder da.  
 
 
 
 

 راه مدرسه
و برای رفت و آمد بین منزل و مدرسه، اتوبوس مدرسه یا اتومبیل دیگری موجود نیست. شما خودتان باید برای آمدن سروقت فرزندتان به مدرسه 

نقلیه عمومی مانند اتوبوس  سپس برگشتن او به منزل فکری کنید. در صورتی که فاصله بین مدرسه و منزل زیاد باشد، دانش آموز باید از وسائل
دارید. بهتر است شما  (LBV)و قطار شهری استفاده کند. برای استفاده از این وسائل شما نیاز به یک بلیط ماهیانه از اتوبوسرانی و مترو الیپزیگ

 فرزندتان را در روزهای اولیه تا  مدرسه همراهی کنید تا او با مسیر خوب آشنا شود و خود به تنهایی از عهده آن برآید.

 



 

 

 
 لوازم کار دانش آموز برای مدرسه

 
 

لوازم دارند که هر روز به همراه خود به مدرسه بیاورند. این لوازم را باید برای اینکه دانش آموزان به خوبی درس بخوانند، نیاز به یک سری 
 شما خودتان تهیه کنید.مدرسه به شما یک لیست می دهد که برای هر درس ضروری است.

 چه چیزهایی در اختیار فرزند شما قرار می گیرد و یا از مدرسه امانت می گیرید؟
 کتاب های درسی و تمرین

توانند کتاب های درسی و تمرین را از مدرسه به صورت امانت دریافت و در پایان سال دوباره به مدرسه برگردانند تا دانش  دانش آموزان می
 استفاده کنند. کتاب ها بایستی به صورت صحیح استفاده شوند، خراب یا گم نشوند.از آنها آموزان دیگر

 
 ماشین حساب

 امانت تحویل می دهد. مدرسه به دانش آموزان ماشین حساب به صورت

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

 برای فرزندتان تهیه  کنید. باید وسائلی که شما 
 )استراحت زنگ برای  (آب ظرفکیف مدرسه یا کوله پشتی محکم، کیف ورزش، جعبه غذا، 

 
 )فدرماپه( کیف کوچک لوازم

لوازم نوشتن و نقاشی و چیزهای دیگر در این کیف نگهداری می شوند. شما بهتر است لوازم زیر را  لطفاً یک کیف کوچک لوازم تهیه کنید. همه
عدد  5دو عدد خودنویس با جوهرهای آبی، دو عدد مداد، یک خط کش، یک عدد گونیا، یک تراش برای مدادها، یک پاک کن، تقریباً  تهیه کنید:

 های زرد، قرمز، آبی، سبز و قهوه ای(، یک عدد قیچی، یک عدد چسب و یک قطب نما. مداد رنگی)یا ماژیک های رنگی، مثالً  در رنگ

 سوال کنید. (Spenden)در صورتی که شما برای خرید این وسائل مشکل مالی دارید از ما در مورد کمک های مردمی

 
 

 وسائل ورزش

آموزان به وسائل زیر نیاز یکی از کالس های درسی دانش آموزان ورزش است. برای درس ورزش دانش 
 دارند:

 .کفش ورزشی برای زمین و سالن ورزش)کفش ها باید کامالً تمیز باشند(ولباس  -
 بعد از ورزش  دوش گرفتن شامپو یا لیف برای  مانند همچنین وسائل شستشو  -
ئل بعضی وقت ها دانش آموزان به استخر می روند و برای این کار نیاز به مایو ورزشی، حوله و وسا -

 شستشو دارند.
 

 دفتر مشق منزل

دفترهای مشق و تمرین را باید شما تهیه کنید.این دفترها به دانش آموزان در سازماندهی کارهای روزانه 
مدرسه کمک می کند. همه مسائل مربوط به دانش آموز، پدر و مادر و مدرسه در این کتابچه نوشته می شود. 

های منزل، کارهای مدرسه و یا تغییر برنامه کالسی. این دفتر یک مثالً برنامه کالس ها، تمرین و مشق 
وسیله ارتباطی بین مدرسه با پدر و مادر است. پیام های بین مدرسه و پدر و مادر را می توان در این کتابچه 

 نوشت.
کنید. به این این دفتر را هر روز کنترل نموده و زیر پیام های آموزگاران را به نشانه خواندن آن ها امضا 

 وسیله آموزگاران مطمئن می شوند که شما پیام هایشان را خوانده اید.
 
 

 کالسور، دفاتر و کاغذ

و کاغذ را  کالسور یا پوشه یا چیزی شبیه به آن که بتوان در آن برگه ها را نگهداری کرد و همچنین دفتر
 بایستی شما تهیه کنید

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 درسی و برنامه جایگزینبرنامه 

چه  دانش آموزان از دوشنبه تا جمعه به مدرسه می روند. دانش آموزان یک برنامه درسی دریافت می کنند که در آن موارد زیر نوشته شده است:
رنامه درسی موقع کالس درس شروع می شود و چه موقع زنگ تفریح دارند، چه درس هائی در چه ساعاتی و در چه روزی تدریس می شوند. ب

ه معموالً برای یک سال آموزشی نوشته می شود. البته بعضی وقت ها با دالئلی مثالً بیمار شدن یک آموزگار، برنامه درسی تغییر می کند. هم
باید تغییرات در برنامه درسی هر روز برای روز بعد در تابلو گذاشته می شود که به آن برنامه درسی جایگزین می گویند. هر دانش آموز 

 روزانه برگه برنامه درسی جایگزین را بخواند. بعضی وقت ها این برنامه در صفحه اینترنتی مدرسه هم گذاشته می شود.

 
 

  ها مردودی و ها کارنامه ،درسی های نمره
بهترین و نمره  1هستند. نمره  6تا  1نمره های درسی دانش آموزان برای امتحانات کتبی و شفاهی بین 

ً دانش آموزان دو نوع نمره دریافت می کنند. نمره درسی  6 بدترین نمره محسوب می شوند. ضمنا
برای رفتار   (Kopfnoten)( برای هر درس و نمره کپف نوتن (Fachnotenفاخ نوتن اصلی

 عمومی درسی و انضباطی در مدرسه.)همکاری با آموزگار در کالس، فعال بودن و مرتب بودن(
 
 

شما در پایان نیمسال تحصیلی یک برگه یا اطالعاتی در مورد دانش آموز و نمرات درسی دریافت می 
داشته باشد نمی تواند به کالس باالتر برود و مردود  5و چندین نمره  6کنید. اگر دانش آموز یک نمره 

تثنائاتی وجود دارد. است)رفوزه( و باید همان کالس قبلی را تکرار کند.) در این مورد قوانین و اس
بسیار مهم هستند و شما بایستی آن  ها کارنامهبرای اطالعات بیشتر به مدیر مدرسه مراجعه کنید( این 

 12و  10، 9، 4نگهداری کنید. به خصوص مدارک تحصیلی کالس های   ییجاها را به خوبی در 
بسیار مهم هستند و دانش آموزان برای ادامه تحصیل، آموزش های حرفه ای یا تحصیل در دانشگاه به 

 آن ها نیاز دارند.

 

 
 :درسی های نمره رزشا

 
خوب بسیار =1  
 خوب = 2
  رضایتبخش = 3
 کافی =4
نقص دارای = 5   
کافی نیست =6



 

 

 

 من در مدرسه به چه کسی مراجعه کنم؟
 منشی یا مسئول دفتر

 مسئول دفتر مدرسه هر روز در مدرسه حاضر است. شما می توانید در دفتر:

 دانش آموزان را ثبت نام کنید یا از لیست مدرسه خارج کنید. •
 دفتر اطالع دهید)همچنین تلفنی(اگر دانش آموز بیمار است می توانید به  •
 مدرک دانش آموز را مهر بزنید. •
 چیزی یا مدارکی تحویل بدهید. •
 برگه یا مدرکی از مدرسه درخواست کنید)مثالً تاییدیه یا ...( •
 تغییرات آدرس، تلفن، ایمیل یا چیزهای دیگر را به مدرسه اطالع دهید. •
 صحبت با آموزگاران را درخواست کنید. •

 کالس هر ولآموزگار مسئ
 وزان آن کالس را بر عهده دارد و هر سال تحصیلی یک آموزگار راهنما دارد که مسئولیت آموزشی و پرورشی دانش آم

 مسئول پاسخگویی به شماست. •
 از نمرات و بازده دانش آموزان اطالع دارد. •
 مدرک نیمسال اول دانش آموزان را می نویسد. •
 صحبت می کند و در صورت نیاز شما را به نفرات مسئول دیگر معرفی می کند.در صورت بروز هرگونه مشکلی با شما  •
 شما را برای ادامه تحصیل فرزتدتان راهنمایی می کند. •

 



 

 

 
 گردهمایی والدین

د. این در آلمان معمول است که آموزگاران، پدر و مادرها و دانش آموزان با هم همکاری کنند. مرتب دور هم جمع شده و از حال همدیگر با خبر شون
همه پدر ماه یکبار انجام می شود و در مورد برنامه های مدرسه اطالع رسانی می شود. از بین  6ابند معروف است الاقل هر  الترنگردهمایی که به 

 و مادرهای دانش آموزان هر کالس دو نفر به عنوان سخنگوی والدین انتخاب می شوند و این سخنگوها رابط بین آموزگار و مدرسه هستند.

ز ا بعضی وقت ها ممکن است از شما خواسته شود به مدرسه رفته و در جلسه والدین و یا آموزگار کالس شرکت کنید. آموزگار در این جلسه شما را
و یا ممکن است شما را در انتخاب رشته او راهنمایی کند. در این جلسه همچنین در مورد مشکالت احتمالی  کند میوضعیت تحصیلی فرزندتان آگاه 

 با شما صحبت می شود. وقتی از شما برای شرکت در این جلسات دعوت می شود لطفاً سر وقت حاضر شوید و دیر نیایید. چنانچه در زبان آلمانی
 مشکل دارید درخواست یک مترجم نمایید و یا یک نفر را همراه بیاورید.

 مددکار اجتماعی مدرسه
رها و بسیاری از مدارس مددکار اجتماعی دارند که مشکالت روزانه مدارس یا بین دانش آموزان را برطرف می کنند. این مددکاران بین پدرها و ماد

 ند.آموزگاران به صورت یک مددکار بی طرف هست

 به طور کلی مددکاران اجتماعی در موارد زیر کمک می کنند:

 مشاوره •
 پروژه هایی مثل موضوع زورگوئی یا مواد مخدر •
 میانجیگری بین دعواها و بحران ها •
 همکاری با مراکز مشاوره پرورشی، اداره امور اجتماعی و همکاران مشاوره شغلی •



 

 

 
 که در مورد مدرسه وجود داردیگری چیزهای مهم د

بسیاری از مدارس کالس هایی را بعد از کالس درس ارائه می کنند که دانش آموزان می توانند بدون پرداخت وجه در آن ها شرکت کنند. به 
ال تحصیلی در این عنوان مثال: کالس نقاشی، ورزشی مثل والیبال یا تنیس روی میز و یا کالس های زبان. فرزند شما می تواند برای یک س

 کالس ها ثبت نام کند و یا در خارج از کالس های درس با دیگران ارتباط برقرار کند.

 هورت
و  کالس های دانش آموزان دبستان کوتاه تر از دانش آموزان مدارس دیگر است. آن ها می توانند قبل یا بعد از کالس های درسی به هورت بروند

صبح تا قبل از  6نند و یا با دانش آموزان دیگر به صورت مشترک کاری انجام دهند. بیشتر هورت ها از ساعت در آن جا بازی کنند، درس بخوا
 بعدازظهر باز هستند. 5کالس درس و بعد از پایان درس تا 

ارداد بنویسید. شما می هورت به مدرسه تعلق ندارد و رفتن به آن جا اختیاری است. استفاده از هورت مجانی نیست. شما باید با آن ها یک قر
 توانید برگه درخواست شرکت در هورت را از رئیس هورت در مدرسه بگیرید.

و یا قرارداد هورت بستگی به نوع و مدت اقامت شما در آلمان دارد و می تواند با تمدید اقامت تمدید شود. در صورتی که شما درآمد کمی دارید 
مل یا بخشی از آن را اداره نوجوانان، خانواده و آموزش شهر الیپزیگ به عهده می گیرد.)اطالعات درآمد ندارید، مخارج هورت را به صورت کا

 بیشتر در صفحه آخر(
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Essen in der Schule 

 

 

 غذای دانش آموزان در مدرسه
 بین کالس های درس، زنگ تفریح وجود دارد که دانش آموزان می توانند غذا یا میوه از خانه آورده و بخورند. 

هنده همه مدارس به دانش آموزان ناهار می دهند که هزینه آن به عهده شماست و باید با شرکت مربوطه قرارداد ببندید. بیشتر شرکت های ارائه د
الً در صفحه اینترنت آن ها(که می توانید از بین آن ها ناهار فرزندتان را انتخاب کنید.در پایان هر ماه شما یک غذا یک لیست ناهار دارند)مث

 صورتحساب دریافت می کنید. معموالً غذای بدون گوشت خوک یا غذای بدون آلرژی)بدون گلوتن( هم ارائه می شود.

دریافت کنید. برای آن الزم است   (Sozialamt)یا سوسیال آمت (Job Center)شما می توانید مبلغی را به عنوان ناهار از جاب سنتر
 بدهید. هیارا   Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe به نام یدرخواست

ساندویچ ها نمی  بعضی از شرکت ها هم در کیوسک ها غذای آماده مثل ساندویچ می فروشند. برای گرفتن ساندویچ بستن قرارداد الزم نیست. این
ت می توانند جای غذای اصلی ناهار را بگیریند. شما می توانید با پرداخت یک یورو ناهار دریافت کنید. بقیه پول ناهار را شهر الیپزیگ پرداخ

 کند.



 

 

 
 
 
 
 
 
Ka ender 2016 Sachsen 

 
Januar 2016  Februar 2016  März 2016  April 2016 

M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So  M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So  M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So  M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 
53  1    2    3  05   1    2    3    4    5    6    7  09  1    2    3    4    5    6  13  1    2    3 
01   4    5    6    7    8    9   10  06   8    9   10  11  12  13  14  10   7    8    9   10  11  12  13  14   4    5    6    7    8    9   10 
02 11  12  13  14  15  16  17  07 15  16  17  18  19  20  21  11 14  15  16  17  18  19  20  15 11  12  13  14  15  16  17 
03 18  19  20  21  22  23  24  08 22  23  24  25  26  27  28  12 21  22  23  24  25  26  27  16 18  19  20  21  22  23  24 
04 25  26  27  28  29  30  31  09 29  13 28  29  30  31  17 25  26  27  28  29  30 

 
Mai 2016  Juni 2016  Juli 2016  August 2016 

M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So  M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So  M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So  M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 
17  1  22  1    2    3    4    5  26  1    2    3  31   1    2    3    4    5    6    7 
18   2    3    4    5    6    7    8  23   6    7    8    9   10  11  12  27   4    5    6    7    8    9   10  32   8    9   10  11  12  13  14 
19   9   10  11  12  13  14  15  24 13  14  15  16  17  18  19  28 11  12  13  14  15  16  17  33 15  16  17  18  19  20  21 
20 16  17  18  19  20  21  22  25 20  21  22  23  24  25  26  29 18  19  20  21  22  23  24  34 22  23  24  25  26  27  28 
21 23  24  25  26  27  28  29  26 27  28  29  30  30 25  26  27  28  29  30  31  35 29  30  31 
22 30  31 

 
September 2016  Oktober 2016  November 2016  Dezember 2016 

M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So  M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So  M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So  M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 
35  1    2    3    4  39  1    2  44  1    2    3    4    5    6  48  1    2    3    4 
36   5    6    7    8    9   10  11  40   3    4    5    6    7    8    9  45   7    8    9   10  11  12  13  49   5    6    7    8    9   10  11 
37 12  13  14  15  16  17  18  41 10  11  12  13  14  15  16  46 14  15  16  17  18  19  20  50 12  13  14  15  16  17  18 
38 19  20  21  22  23  24  25  42 17  18  19  20  21  22  23  47 21  22  23  24  25  26  27  51 19  20  21  22  23  24  25 
39 26  27  28  29  30  43 24  25  26  27  28  29  30  48 28  29  30  52 26  27  28  29  30  31 

44 31 
 

01. Jan    Neujahr  01. Ma      Tag der Arbeit  03. Okt     Tag der Deutsc hen Einheit     25. Dez    1. Weihnac htsfeiertag 
25. Mär    Karfreitag  05. Ma      Christi Himmelfahrt  31. Okt     Reformationstag  26. Dez    2. Weihnac htsfeiertag 
28. Mär    Ostermontag 16. Ma      Pfingstmontag  16. Nov    Buß-  und Bettag 

Februar 2016 
M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 

05 1 2 3 4 5 6 7 
06 8 9 10 11 12 13 14 
07 15 16 17 18 19 20 21 
08 22 23 24 25 26 27 28 
09 29  

 
 Juni 2016 

M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 
22  1 2 3 4 5 
23 6 7 8 9 10 11 12 
24 13 14 15 16 17 18 19 
25 20 21 22 23 24 25 26 
26 27 28 29 30  

 
 Oktober 2016 

M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 
39  1 2 
40 3 4 5 6 7 8 9 
41 10 11 12 13 14 15 16 
42 17 18 19 20 21 22 23 
43 24 25 26 27 28 29 30 
44 31  

 

März 2016 
M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 

09  1 2 3 4 5 6 
10 7 8 9 10 11 12 13 
11 14 15 16 17 18 19 20 
12 21 22 23 24 25 26 27 
13 28 29 30 31  

 
 Juli 2016 

M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 
26  1 2 3 
27 4 5 6 7 8 9 10 
28 11 12 13 14 15 16 17 
29 18 19 20 21 22 23 24 
30 25 26 27 28 29 30 31 

 
 November 2016 

M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 
44  1 2 3 4 5 6 
45 7 8 9 10 11 12 13 
46 14 15 16 17 18 19 20 
47 21 22 23 24 25 26 27 
48 28 29 30  

 
 

April 2016 
M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 

13  1 2 3 
14 4 5 6 7 8 9 10 
15 11 12 13 14 15 16 17 
16 18 19 20 21 22 23 24 
17 25 26 27 28 29 30  

 
 August 2016 

M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 
31 1 2 3 4 5 6 7 
32 8 9 10 11 12 13 14 
33 15 16 17 18 19 20 21 
34 22 23 24 25 26 27 28 
35 29 30 31  

 
 Dezember 2016 

M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 
48  1 2 3 4 
49 5 6 7 8 9 10 11 
50 12 13 14 15 16 17 18 
51 19 20 21 22 23 24 25 
52 26 27 28 29 30 31  

 
 

Februar 2017 
M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 

05  1 2 3 4 5 
06 6 7 8 9 10 11 12 
07 13 14 15 16 17 18 19 
08 20 21 22 23 24 25 26 
09 27 28  

 
 Juni 2017 

M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 
22  1 2 3 4 
23 5 6 7 8 9 10 11 
24 12 13 14 15 16 17 18 
25 19 20 21 22 23 24 25 
26 26 27 28 29 30  

 
 Oktober 2017 

M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 
39  1 
40 2 3 4 5 6 7 8 
41 9 10 11 12 13 14 15 
42 16 17 18 19 20 21 22 
43 23 24 25 26 27 28 29 
44 30 31  

 

März 2017  April 2017 
M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 

09  1 2 3 4 5 13  1 2 
10 6 7 8 9 10 11 12 14 3 4 5 6 7 8 9 
11 13 14 15 16     10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

15 

12 20 21 22 23 24 25 26 16 17 18 19 20 21 22 23 
13 27 28 29 30 31  17 24 25 26 27 28 29 30 

  
  Juli 2017 August 2017 

M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 
26  1 2 31  1 2 3 4 5 6 
27 3 4 5 6 7 8 9 32 7 8 9 10 11 12 13 
28 10 11 12 13 14 15 16 33 14 15 16 17 18 19 20 
29 17 18 19 20 21 22 23 34 21 22 23 24 25 26 27 
30 24 25 26 27 28 29 30 35 28 29 30 31  
31 31   

  November 2017 Dezember 2017 
M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 

44  1 2 3 4 5 48  1 2 3 
45 6 7 8 9 10 11 12 49 4 5 6 7 8 9 10 
46 13 14 15 16 17 18 19 50 11 12 13 14 15 16 17 
47 20 21 22 23 24 25 26 51 18 19 20 21 22 23 24 
48 27 28 29 30  52 25 26 27 28 29 30 31 

  
 

 تعطیالت مدرسه و تعطیالت رسمی
یولی سال بعد تمام می شود. در این مدت، مدارس در ایالت زاکسن هفته های زیادی تعطیل -سپتامبر شروع و در یونی-آگوستیک سال تحصیلی از 

هستند و مدارس در این مدت تعطیل و دانش آموزان و آموزگاران استراحت می کنند. مدارس همچنین در تعطیالت رسمی مانند کریسمس، عید 
 تعطیل هستند. شروع تعطیالت هر سال می تواند تغییر کند. (Pfingsten)  فینگستن  و (Ostern)پاک

 
Kalender 2016 Sachsen 

 
Januar 2016 

M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 
53  1 2 3 
01 4 5 6 7 8 9 10 
02 11 12 13 14 15 16 17 
03 18 19 20 21 22 23 24 
04 25 26 27 28 29 30 31 

 
 Mai 2016 

M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 
17  1 
18 2 3 4 5 6 7 8 
19 9 10 11 12 13 14 15 
20 16 17 18 19 20 21 22 
21 23 24 25 26 27 28 29 
22 30 31  

 September 2016 
M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 

35  1 2 3 4 
36 5 6 7 8 9 10 11 
37 12 13 14 15 16 17 18 
38 19 20 21 22 23 24 25 
39 26 27 28 29 30  

 
01. Jan    Neujahr 
25. Mär    Karfreitag 
28. Mär    Ostermontag 

01. Mai    Tag der Arbeit 
05. Mai    Christi Himmelfahrt 
16. Mai    Pfingstmontag 

03. Okt    Tag der Deutsc hen Einheit 
31. Okt    Reformationstag 
16. Nov    Buß- und Bettag 

25. Dez    1. Weihnac htsfeiertag 
26. Dez    2. Weihnac htsfeiertag 

 
 
 
 

Kalender 2017 Sachsen 
 

Januar 2017 
M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 

52  1 
01 2 3 4 5 6 7 8 
02 

l 9 10 11 12 13 14 15 
03 16 17 18 19 20 21 22 
04 23 24 25 26 27 28 29 
05 30 31  

 Mai 2017 
M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 

18 1 2 3 4 5 6 7 
19 8 9 10 11 12 13 14 
20 15 16 17 18 19 20 21 
21 22 23 24 25 26 27 28 
22 29 30 31  

 
 September 2017 

M o  Di  M i  Do  Fr  Sa  So 
35  1 2 3 
36 4 5 6 7 8 9 10 
37 11 12 13 14 15 16 17 
38 18 19 20 21 22 23 24 
39 25 26 27 28 29 30  

 
01. Jan    Neujahr 
14. Apr    Karfreitag 
17. Apr    Ostermontag 

01. Mai    Tag der Arbeit 
i   25. Mai    Christi Himmelfahrt 
i   05. Jun    Pfingstmontag 
i 

03. Okt    Tag der Deutsc hen Einheit 
31. Okt    Reformationstag 
22. Nov    Buß- und Bettag 

25. Dez    1. Weihnac htsfeiertag 
26. Dez    2. Weihnac htsfeiertag 

h� ps://www.schulferien.org/Kalender_mit_Ferien/Sachsen.html



نارش :

کاری از  AG Willkommen, الیپزیگ

برای اجرا این پروژه پدر و مادران دانش آموزان  در جلساتی رشکت کرده اند. برای اطالعات بیشرت به آدرس زیر ایمیل بزنید.

   willkommen@franz-leipzig.eu | Internet: http://agwillkommen.wordpress.com:ایمیل متاس  

 

 

 لینک ها و آدرس های مهم  در رابطه با مدرسه
 

 
 

 :دوم زبان عنوان به آلمانی  زبان مورد در اطالعات
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/deutsch-als-zweitsprache-und- 
herkunftssprachlicher-unterricht 

 
 

 :الیپزیگ در دبستان
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/grundschulen 

 
 

 :الیپزیگ در اوبرشوله
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/oberschulen 

 
 

 :الیپزیگ در  دبیرستان
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/gymnasien 

 
 

  :آموزش و خانواده ،جوانان اداره
Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig 
Telefon: +49 (0) 341 123-4641, Fax: 0341 123-4484 
E-Mail: jugend-familie-bildung@leipzig.de 
Webseite: www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales 

 
 : ساکسن آموزش اداره

Regionalstelle Leipzig, Nonnenstraße 17 A, 04229 Leipzig 
Dr. Christine Mäkert 
Telefon: +49 (0) 341 4945 725 
E-Mail: christine.maekert@sbal.smk.sachsen.de 

 : مردمی های کمک برای محلی
https://ankommen.eu/de/leipzig 

 
 

 : پناهندگان حمایت برای دهی سازمان و ابتکارات ،مردمی های کمک برای محلی
http://leipzig.helpto.de 

 
 
 
 

 : ناشر
از کاری ,AG Willkommen  الیپزیگ                                 

 
 
 

 
 .بزنید ایمیل زیر آدرس به بیشتر اطالعات برای. اند کرده شرکت جلساتی در  آموزان دانش مادران و پدر پروژه این اجرا برای

 
 

 
willkommen@franz-leipzig.eu | Internet: http://agwillkommen.wordpress.com    :ایمیل تماس 

lasub.smk.sachsen.de

leipzig.afeefa.de

PERSISCH | FARSIDer Druck dieser Broschüre wurde unterstützt  
und gefördert mit Mitteln der GEW Sachen  ̶   
Referat Antidiskriminierung, Migration & Internationales


