
 

به مدرسه خوش  

د یآمد  
 

 اطالعات ی برای 

دانش آموزان اءی اول   
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مشترک  ی= همکار اء ی مدرسه +اول  

 

وامکان آموزش   دی کن  تی فرزندان خودتان را ترب ٫دی مؤظف هست  نی شما به عنوان والد۰و آموزش دارند تی به ترب  اجی کودکان احت 

۰دیی آنها فراهم نما یرابرا  

شده است  دی استان زاکسن تأک ۴۵§ و  ۱موارد در قانون مدارس§ نی ا۰را دارد ف ی وظا نی هم ا مدرسه   

مقابل هم ،هم کار   یحت     ای خاطر در کنار هم  نی کودکان. به هم یر ی در جهت فراگ گریکدی با  کنندی و مدرسه کار م نی والد

متقابل و   یبه همکار اجی احت  نی کودکان. عالوه برا تی باشند.هر دو مشارکت دارند درترب  یپاسخگو نم یدو تا قسمت  کنند،هری نم

۰باشدی خواستارم  ارتباطات وتبادل اطالعات را  

امکانات و   نی . آنها بهتردی و آموزش فرزندانتان بدان  تی در جهت ترب   کی مدرسه را به عنوان شر  می محترم،از شما خواهشمند یای اول

۰دانش آموزان یراهستند ب  یکارشناسان   

مدرسه داشته   یآموزش ی کارها یدر راستا یخود شکل بهتر شنهادات ی و با ارائه پ  دیی سواالت خود را در مدرسه مطرح نما

۰دی باش  
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آموزشی  سیستم   

 ایالت هر در وتهایی تفا خاطر همین به و میباشد ایالت هر عهده بر آموزشی  مراکز سازماندهی۰شده تشکیل ایالت ۱۶ از  آلمان کشور
میباشد  زیر شرح به زاکسن در  آموزشی سیستم۰دارد وجود   

 

 

 
 

 

 

ل تا چهاُرم.بچه ها از  کشدی سال طول م۴دوره دبستان  .بعد از کالس چهارم دانش  روندی به مدرسه م یسالگ ۷ ای   ۶از کالس او 

ادامه   توانندی م یلی مقطع تحص نی که در  کدام کنندی م افت ی از طرف معلم  مدرسه در  یلی تحص ی آموزش  ه ی توص کی آموزان 

بدهند لی تحص . 

  ه ی آنجا از کالس پنجم تا دوازدهم .طبق روال اوبا شوله توص شوددری م شنهادی پ  ومی منازی گ ی صورت دارا بودن نمرات عال در

م تا نهم حت  شودی م خوانندی دُهم هم درس م ی.آنجا از کاس پنج  . 

کارنامه   کی  توانندی م انی و در پا شوند ی م یشغل  ای حرفه و   ی ری موظف به فراگ یسالگ ۱۸از اُبا شوله دانش آموزان تا سن  بعد

کنند افتی در یلی تحص . 

در دانشگاه   ل ی به  تحص یلی کارنامه تحص افتی پس از در توانندی م ومی ناز می وجود دارد که هم در اُبا شوله وهم در گ امکان نی ا

 .ادامه دهند

تا   شوند ی فا کا آ م  یکالسها نی در ابتدا وارد ا ی لی در هر مقطع تحص باشندی را دارا نم یبه زبان آلمان  ی که تسلط کاف ی آموزان  دانش

وارد کالس درس بشوند  نکهی کنند قبل از ا تی خود را تقو یدرزبان آلمان     
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دانش آموزان در قبال مدرسه  فی وظا  

 یست ی بای در آلمان تا کالس نهم موظف به رفتن به مدرسه هستند.آنها م باشد،کودکانی مدارس مرسوم م یکه در تمام همانطور

آموزش ۱و ۲۶،۳۱ نی مطابق با قوان  ندی و مسائل مربوط به مدرسه شرکت نما یتخصص  ی درسها یروزانه در تمام . 

همه کودکان  امکان وجود دارد که  نی بودن آنها ندارد و ا ی و خارج  یبه آلمان  ی دانش آموزان در قبال مدرسه ربط ف ی وظا

  ل ی کودکان و نوجوانان امکان تحص یتمام یامکان ثبت نام درمدارس را داشته باشند چون اداره مربوطه موظف است که برا

دی را فراهم نما  

به   ۲۰۰۵را متحمل شدند که باال خره در  سال  یفراوان  ی امر زحمتها نی به تحقق رساندن ا ی برا  یاز افراد  برا  یاری بس

د ی رس جهی نت   

( به  یخارج  یو اخالق و زبانها  ین ی از) درس د  ری به غ باشدی م کسانی  ی درس یرشته ها    یدانش آموزان در تمام ف ی وظا

  یتما یو هنر( همانگونه ورزش، کالس شنا، برا  ک ی هستند مثل ) موز تی که  توام با خالق ییاست که درسها یمعن  نی ا

  ی حی و تفر یگردش علم ل ی مدرسه از قب  ی پروژها ی شرکت در تمام یو خارج یآلمان  ی کودکان چه پسر ودختر ، جوانها

باشدی م ی خانه الزام فی ،تکال . 

دی بگذار انی با مدرسه مربوطه در م یلطفاً در صورت داشتن سوال و هر گونه موارد  . 

با آنها آشنا بشوند دی هستند و با ی حق و حقوق  یدارا  روندی که به مدرسه م ی دانش آموزان  یتمام . 

سالمت و بهداشت  ـ  

کردن اوقات فراغت  ی سپر ـ  

کردن  انی ونظر خود را ب  دهی عق ـ  

در خانواده  ی بدون خشونت حت  تی ترب  ـ  

ی محافظت از جان در مواقع ضرور ـ  

رد و بدل اطالعات  ـ  

گرانی د دهی احترام به ارزش ها و عق ـ  

ن معلول از کودکا ژهی و ت ی حما ـ  
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آن  ی امدهای و پ   رموّجه یغ بت یغ  

ل بتی غ د،ی موظ ف هست  نی شما به عنوان الد  نی صورت شما قوان  نی ا  ری در غ دی فرصت به مدرسه اط الع ده  نی فرزندتان را در او 

د ی پا گذاشته ا ری مدرسه را ز  
باشندی در کتاب قانون درج شده و قابل اجرا م نی قوان  نی و ا شودی فرزندشما هرروز کنترل م  حضور  . 

ه موارد ز در شود ی اجرا م ر ی صورت عدم توج   
کندی با دانش آموز صحبت م معلم  
شود ی دفتر مدرسه با شما تماس حاصل م از  

.در  شودی در نظر گرفته م  ی نقد مهی و جر شودی اط الع داده م ی به اداره انتظامات شهر ییصورت عدم پاسخگو در

شودی در نظر گرفته م یپرداخت آن کار اجبار  صورت عدم  . 

ه را به اداره کودکان و نوجانان گزارش داده چون امکان در  خطربودن    ری غ بتی غ یاداره انتظامات روزها موج 

اورد ی را به عمل ب  ی الزم ماتی تصم تواندی و م  رودی کودک م یسالمت   
 

  یست ی بای فرزند شما م ادی ز  بتی در صورت غ ی و حت  یلی در کارنامه تحص یو حت  شود ی ثبت م یدر دفتر مخصوص  بت ی غ یروزها
 .همان کالس را دوباره تکرار کند

ه  را به همراه خواهد داشت  یگران  ینقد می جرا دی داشته باش توج 
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ریز   لی شما در قبال عدم نرفتن فرزندتان به مدرسه وبنا به  دال  فی وظا  

 

جمله  د،ازی اطالع ده یست ی بای برود و شما م تواندی که فرزند شما به مدرسه نم ادی  شی پ  ییزمان ها ی لی در طول سال تحص مسلماً   
 

بودن  ضی ـ در صورت مر۱  
یتلفن  ا ی  یکتب  دی به مدرسه اطالع ده فوراً   
دکتر ی گواه ارئه   
کندی شدن فرزند شما در مدرسه، مدرسه با شما تماس حاصل م  ضی صورت مر در . 

 

موّجه  بت ی ـ غ۲  
ی حی تفر ای و ی آموزش  ی برنامه ها ای  یکالس درس کی صورت عدم شرکت در  در  
د ی خود را به مدرسه ارائه ده یاز آن درخواست کتب  قبل  
خواهد کرد ی ری گ می مدرسه تصم ری مد  

 

الت یـ تعط۳  
ی و درمان پزشک ،معالجه یخاک سپار   ،مراسمیعروس یخانوادگ ل ی ،دالیعدم شرکت در مسابقات ورزش ،ین ی ود یمذهب  التی تعط  
با معل م یر ی گ می نزد معلم کالس ، تصم یروز درخواست کتب   ۲تا  ۱ از  
مدرسه  ری با مد  ی ری گ می تصم رمدرسه،ی نزد مد یدرخواست کتب  شتری روز ب  ۲ از  
و مه م ییاستثنا لی در صورت دال فقط   

 

کوتاه نوشته طبق   اداشت ی  کی و   د یری تماس کوتاه بگ کی است قبل از شروع کالس  یفقط کاف  د ی شا مشکل زبان د ار اگر  
ر ی ز ی نمونه ها   
 

Guten Tag! 
Mein Name ist  …  (Name). Mein Kind  …  (Name des Kindes) in der Klasse  …  (z.B. 2b, 5c, 
8a…) ist krank und kommt am  …  (Datum) wieder in die Schule. 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
mein Kind  …  (Name des Kindes) in der Klasse  …  (z.B. 2b, 5c, 8a…) ist krank und kommt 
am  …  (Datum) wieder in die Schule. 

  Mit freundlichen Grüßen 
 
  (Name und Unterschrift) 
Ein Beispiel:  
  Sehr geehrte Damen und Herren, 

mein Kind Aya Hamidi in der Klasse 2b ist krank und 
kommt am Donnerstag, 6.9. wieder in die Schule. 
  Mit freundlichen Grüßen 
 
  Amir Hamidi  
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ی ومددکاران اجتماع ا،مدرسهیاول ان ی م یارتباط  یراهها  

 

 
 

ل اجی بشود،مدرسه احت  یدچار اتفاق  ای و   ضی فرزند شما در مدرسه مر اگر   نی دارد در او 

در   ا ی .و نی ببر  یست ی بای که  شما فرزندتان را از مدرسه به منزل م ی.در صورت دی فرصت با شما تماس حاصل نما

 د،هانگونهی به اط الع مدرسه برسان  دی با  دی در مدرسه دار یحت    ای و   یو ادار   یضرور  یها نی که شما ترم  ی موارد

 .مدرسه در قبال شما

دی را حتماً اط الع ده راتی و هر گونه تعغ د ی ده لی و به روزخود را به مدرسه تحو ق ی آدرس و شماره تلفن دق لطفاً  . 

  یزا ی وچ  دعوت به گفتگو ا ی .اط العات مختصر وشودی نامه به شما اط الع داده م کی همراه  شهی از طرف مدرسه هم  یرسان  خبر

شوندی نوشته م ادداشتی برگه  کی  ا ی منزل و فی در دفترچه تکال گر،ی د . 

دی و دفاتر فرزندتان را کنترل نمائ  ف ی هر روز ک لطفاً  . 

ترجمه شود ی به زبان مادر تانی تا برا دی صورت داشتن مشکل زبان حتماً با مدرسه تماس حاصل نمائ  در . 

دو بار   ای را در آغاز و و نی خاطرمعل مان،والد نی .به همباشدی م یاز اندازه مهم و ضرور  شی ما و مدرسه ب  انی م ی شخص کنتاکت

ها،  لوازم   نی را از جمله ترم ی دی شما اط العات جد  انی و مرب  ای و در جلسه اول کنندی به مدرسه دعوت م یلی در سال تحص

بشود معل م   دی صحبت با ژهی و و ی فرزند شما  به طور خصوص.اگر در مورد  دی نمائ  یم افت ی موجود در کالس در ر،مشکالتی التحر

  شرفت ی در ارتباط با پ  یدر صورت داشتن هر گونه مورد  دی توان ی شما هم م عتاً ی آورد.طب  ی گفتگو دعوت به عمل م ک ی شما را به 

دی جلسه گفتگو با معل م کالس را داشته باش کی ،خواستار   ره ی و غ ،مشکالت یدرس . 

که در جهت ادغام هر چه بهتر مهاجران در مدارس مشغول    یو کسان  یو مددکاران اجتماع ای رسه،اولمد انی خوب م  یهمکار کی 

  ییمدرسه کمک بسزا طی و مح نی با قوان  ییو  آشنا شرفت ی به شما و فرزندتان جهت هر چه بهتر شدن و پ  توانندی هستند م تی فعال

 کنند
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دهد؟ ی را آموزش م یی زهای مدرسه چه چ    

 
 

یآلمان ـ زبان   

ی اضی ر ـ  

ییعلوم فقط در ابتدا ـ  

و هنر ینقاش ـ   

ی قی موس ـ  

یسی انگل ـ  

ورزش  ـ  

دی فلسفه » حق انتخاب دار ای  ین ی د ـ » 

ییفقط در ابتدا یعمل کار  

بعد از اتمام دبستان)در اُبا شوله و  

  شوند ی م سی هم تدر ی گری د ی(درسهاومی منازی گ

 :منجمله

یمی ـ ش   

ک ی زی ف ـ  

ی ولوژی ب  ـ  

ی جغراف ـ  

خی تار ـ  

است ی وس  یجامعه شناسـ   

کی نفورمات ی ا  

  قابل انتخاب  ی خارج  یزبان ها ـ

ی ،روسین،فرانسوی التا  

.بطورمثالزهاست ی چ  نی که مدرسه در قبال دانش آموزان دارد فرا تر از ا ی ا فه ی اما وظ                                              

یت ی رشد شخص - 

یاجتماع عدالت - 

ستی ز ط ی مح حفظ  - 

در جامعه آزاد ینحوهزندگ - 

یو رانندگ ییدر مواجه با عالیم راهنما حی صح رفتار - 

در قبال رسانه ها رفتار - 

خاطر دانش آموزان تمام   نی هم ند،بهی دهد تا فرزند شما بهترآموزش بب  یرا مورد استفاده قرار م  یگوناگون  یمدرسه روش ها 
را در   ی درس ات ی محتو ی لی خ رندی گ یو فرا م کنندی کنند،بخصوص تجربه م ینم ی سپر مکتی ن  یاوقات خود را در کالس و رو 

  ی علم یگردشها نی ،همچن یولوژی و ب   یعلوم انسان  ای ، ورزش،آموزش شنا یزندگ ط ی عمل کردن آنها  در مح یعمل و چگونگ
دارد  یآموزش اجبار  یو حت  ی آموزش می و تعال یها همه متعلق به ساعات درس  نی اخارج از مدرسه. شگاهای ،نما  
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فیتکال    

توسط دآنش   دی و با  ستی شکل اجبار نی در خانه هم به هم فی است،تکال یکه  رفتن به مدرسه روزانه اجبار  همانگونه

شود.دانش   نی از قبل آماده وتمر  یدرس  ی با محتوا یسی بای م ف ی .تکالشودی آموزان انجام شود و در کالس درس کنترل م

 آموان موظف به نوشتن

باشندی در دفترشان م فی تکال  

با   یمشکل  ای را کنترل کرده و در صورت داشتن سوال  ف ی محترم لطفاً هرروز و بطور مرتب دفترچه تکال یای اول

دی مدرسه تماس حاصل نمائ  . 

کنندی م یشما را راهنمائ  ی ا نهی هز چی که بدون ه باشندی موجود م یی،سازمانهایداشتن به کمک درس  اجی صورت احت  در . 

م دهندرا در آنجا انجا فشانی تکال توانندی و م رندی گی قرار م  شی آموزان در آنجا مورد آزما دانش   
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در مدرسه   ازیمورد ن ل ی وسا  
ازآ نها توسط مدرسه سفارش   یباشد.بعض ی مخصوص به خود را دارا م ی آموزش ل ی وسا  یمدرسه ا  هر

توسط شما گر ی د یشود و برخ  یداده م . 

و  ی علم یآن را به همراه درخواست ) بوت( همانگونه گردش ها د ی ،رسیآموزش لی صورت پرداخت هرگونه وسا در  
 

اداره مذکور به شما مسترد خواهد   لهی آن به وس دی ها ،در صورت تائ  شگاهی از نما دی ،بازدیحی تفر  

و کمک خواهند نمود  ییمورد راهنما نی مدرسه شما را در ا یشد.مددکاران اجتماع  
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    یچسب نوار     یمداد رنگ دفتر    

Der Rechner  

حساب    نی ماش   

Das Lineal 

 خط کش  

Der Tisch      

     زی م       

 

Die Schultasche  

مدرسه فی ک   
Die Tafel 

 تخته

Der Spitzer  

  مداد تراش  

Das Papier  

  کاغذ

Das Buch 

 کتاب   

 

Das Mäppchen 

    یجا مداد  

در مدرسه ازیمورد ن لیوسا  

 

Der Pinsel 

    ی قلم نقاش 

Der Zirkel 

 پرگار

 

Die Klasse 

 کالس درس    

Das Wörterbuch  

 فرهنگ لغت   

Der Füller 

س ی خودنو  

Der Klebestift  

یچسب آبک   

Der Bleistift  

  مداد

Der Ordner 

 زونکن

Die Schere  

     یچی ق

Die Landkarte  

  نقشه

Der Computer 

وتری کامپ   

Die Kreide    

گچ        

Der Radiergummi 

 پاک کن  

Der Stuhl  

یصندل  

Der Kuli       

خودکار     

Die Mappe 

 پوشه     

Das Dreieck 

    ای گون 

Der Projektor     

 پروژکتور

 

Der Rechner  

   حساب     نی ماش

Das Heft 

 دفتر

 

 

Das Klebeband 

    یچسب نوار 

 

 

Der Buntstift 

    یمداد رنگ
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ی نی گزیوجا  یبرنامه درس  

کجا و چه وقت انجام   سی که تدر کنندی م افت ی در یبرنامه درس ک ی  یو همگ روندی آموزان از دوشنبه تا جمعه به مدرسه م دانش

و  شودی م  

سال اعتبار دارد ک ی  ی برنامه درس نی هاو دروس روزانه.ا حی تفر زنگ . 

ساعت تدرس کنسل   یآن وحت  گزنی جا  یگری شود و معلم د  ضی مر یمثالً اگر معلم کندی م ری تعغ ی موارد برنامه درس یبعض در

شودی م . 

شودی مدرسه اطالع داده م یدر صفحه رسم ا ی به دآنش آموزان و  نه ی زم نی در ا راتی تعغ . 

 .ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  از ی مورد ن یدرس   لی وسا د ی.روزانه کنترل کند یرا دنبال کن راتی و تعغ  ن یرا مورد توجه قرار بده ی محترم لطفاً برنمه درس یای ول

داده شده   یفرزندتان متناسب با برنامه درس  
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به کالس باالتر  ،انتقال یلی نمرات،کارنامه تحص  
 

در دروس مختلف به   یکه چه نمرات  دی فرزندتان آگاه شو  جهی از نت  دی خواه  یم اگر

.همچنان ردی گی قرار م یاب ی مورد ارزش ۶تا  ۱دست آورده، با نمرات از شماره 

ه ها ،همکار یورفتار اجتماع  یری فراگ  یاب ی انضباط هم با دادن نمره ارزش توی  ،جدیبچ 

شوندی م . 

نشانه توّجه داشته   کی نمرات داده شده به فرزندتان را به عنوان معّدل و   لطفاً 

به کمک دارد. کارنامه   اج یدروس احت  ن یخوب و در کدام ی که در چه دروس دی باش

به معلّم کالس نشان داده شود یستیبا ی فرزندتان توسط شما امضاء و م . 

رفتن به کالس   ی چون برا دی کن  ی کارنامه و اطالعات شش ماهه را خوب نگهدار لطفاً 

باشد ی م اجی و مدرسه باالتر مورد احت  . 

را تکرار کند  یدوباره کالس درس یست ی بای فرزد شما م  ۶ ای  ۵صورت داشتن نمره  در   

ینمرات درس  
 

خوب یلیخ =۱  

 خوب =۲

بخش تیرضا =۳  

یکاف =۴   

 کسر داشتن =۵

ینا کاف =۶  
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بهترضرورت دارد   یریفراگ یکه روزانه برا یمهم یزهایاز چ ی کیـ  هیتغذ  
   یلی خ یدن ی بدن  سرحال و تمرکز در طول روز همراه داشتن غذا و نوش ک ی داشتن  یبرا

باشد ی م یضرور  . 

  ک ی جات وآب .  یجات و سبز  وهی را دارند مثل: م دنی کودکان اجازه خورن ونوش  حی تفر یزنگها در

 صبحانه سالم 
به تمرکز کودکان در   ی ادی ضرر ز باشندی شکر م ی که حاو ییهای دن ی .نوشکندی م یری ادگی به  یادی روزانه کمک ز وه ی و آب م  یچا

سی زمان تدر    
کندی م جادی ا  
. 

با   د یتوانیشما م  یخودرا داشته باشد حت ده یفرزند شما  ا د ی. شاد یسالم در مدرسه کمک  کن  هیتغذ ی به فرزندتان برا زی عز  یای اول

و قطعاً لذت بخش خواهد بود  د یاو صبحانه اش را فراهم نمائ . 

نا سا لم معلم کالس با شما صحبت خواهد کرد ه یصورت تغذ  در .  

مذکور در مدرسه  ییقرارداد با شرکت غذا کی سفارش غذا دهند در صورت بستن  توانندی دارس دانش آموزان م یتمام در . 

ت که بدون گوشت خوک ،باگوشت و بدون گوشت  موجود اس ییغذا ست ی . هر روز لدی کنسل کن  ای غذا را سفارش و دی توان ی م شما

 .سفارش داد

آن،  دی درخواست خود را داده و در صورت تائ  دی ها هست  یاداره خارج ای جاب سنتر و   یمال ت ی رحمای ز اگر  
شودی آن به شما مسترد م نهی هز . 

مدرسه به شما کمک خواهند کرد  یمورد مددکاران اجتماع نی ا در . 

اورد یمدرسه را طاقت ب ی فرزند شما قطعاً مشکل خواهد بود تا ساعات طوالن یگرم در مدرسه برا ی غذا  کی  بدون  
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مدرسه   ی هورت.بعد از اتمام ساعات درس  
شدن مدرسه به هورت بروند   ل ی از تعط توانندبعدی باشد و کودکان م ی تا بعد از ظهرم ا ی تا ظهر   ای  س ی زمان تدر ی هر مدرسه ا در

  فی و تکال  یدر هورت باز  توانندی خود به خانه بازگردانده شوند.آنها م نی که توسط والد  یتا زمان  شوندی و آنجا از آنها مراقبت م

 .منزل خود را انجام دهند

درخواست   دی که با باشدی م  ی ا نهی فرزندتان به هورت برود، شامل هز دی هست  ل ی با مدسه ندارد.اگر شما ما یهچ گونه ارتباط هورت

  لی هورت( نزد اداره کودکان و نوجوانان تحو نهی هز دی وتائ  نی فرزند شما در هورت ) سهم والد ی آن رانسبت به ساعات نگهدار

ه بفرما باشدی را دارا م ی مشخص ندر صورت موافقت آن که زما دوی بده را ارئه   دی تا قبل از اتمام زمان آن،درخواست جد دیی توج 

دی ده . 

د یمدرسه تماس حاصل نمائ  ی است.در صورت داشتن سوال با مددکار اجتماع ی اری به هورت اخت  رفتن   
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شده و در دسترس مهاجران در   ه یّ ته ر یاداره وسازمان و مترجمان  ز ن یبروشور توسط ا نیا

قرار داده شده است تسیشهر کمن . 

 
 
AGIUA e.V. Migrationssozial- und Jugendarbeit, Projekt LESEZEICHEN  
(gefördert vom Amt für Jugend und Familie der Stadt Chemnitz) 
 

 
 
und 
 
 
den Sprach- und Integrationsmittlern (SIM) des Landesamtes für Schule und Bildung, Standort 
Chemnitz: 
Herr Fidaa Alburbar, arabisch, Oberschule Georg-Weerth, Chemnitz  
Herr Mehrdad Mohammadi, persisch, Grundschule Heinrich-Heine, Chemnitz  
Frau Veronicka Paleckowa, tschechisch, Oberschule „Am Flughafen“, Chemnitz  
  
 
 
 
Stand: 08/2020 
 
Übersetzung:  
Sprach- und Integrationsmittler (SIM) des Landesamtes für Schule und 
Bildung, Standort Chemnitz; 
AGIUA e.V., Projekt SprInt (gefördert von Sozialamt der Stadt Chemnitz) 
 


