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 :قرار مالقات شما
  برای کسب اطالعات بيشتر درباره آموزش و پرورش در ھامبورگ به آدرس زير مراجعه فرماييد

  : آدرس مرکز اطالعات آموزش
 مرکز اطالعات مدرسه

Hamburger Straße 125 a 
22083 Hamburg, 

  ٠۴٠ ۴٢٨ ٩٩ ٢٢١١: تلفن
www.hamburg.de/siz  

schulinfoirmationszentrum@bsb.hamburg.de 
  :ساعات کار

  ١٧تا  ٩دوشنبه   ساعت 
  ١٧تا  ٩سه شنبه  ساعت 
  ١٣تا  ٩چھارشنبه ساعت 
  ١٨تا  ١٠پنج شنبه ساعت 

   ١٣تا  ٩جمعه ساعت 
 

  مدرسه
  فرزند من اينگونه زبان آلمانی را می آموزد

 
  .جباری را بگذرانندتحصيالت ا شان بايد دوره و وضعيت اقامت نژادفارغ از  واناندر ھامبورگ ھمه کودکان و نوج

 
 

  والدين گرامی
 

  .و زندگی خوب اھميت بسيار دارد برای داشتن شغلی مناسب خوب تحصيالت
در روزھای دوشنبه تا جمعه کالس ھای  رفورش اوليه نوستيکمپ پذسال در  ١٧تا  ٥تمام کودکان و نوجوانان بين سنين برای به ھمين دليل 

   .برگزار می شوند ٢خانه  کالس ھای درس در .يش از ھمه زبان آلمانی را می آموزندپآموزشی ارائه می شود و آن ھا 
 

  ھر دو . و در دو گروه برگزار می گردند ١٥:٠٠تا   ٩:٠٠کالس ھا برای کودکان و نوجوانان شش تا ھفده ساله روزانه از ساعت
 .گروه يک زنگ تفريح طوالنی برای ناھار دارند

   کالس ھای پيش دبستانی ارائه می شود ١٢:٠٠تا  ١١:١٥برای کودکان پنج ساله روزانه بين ساعات. 
 

به . ز مدرسه ھای ھامبورگ ثبت نام می گرددبه محض آن که شما به ھمراه خانواده تان به  شھر ھامبورگ نقل مکان کنيد، فرزندتان در يکی ا
مرکز . ھامبورگ به توافق می رسنددر  ار مالقات در مرکز اطالعات آموزشبا شما برای يک قر ھمين منظور ھمکاران ما در نوستورف

  .برای فرزند شما مدرسه ای را انتخاب می کند اطالعات آموزش
آموزگاران در مرکز نوستورف . مين طور به سن و وضعيت پيشرفت فرزندتان بستگی داردانتخاب مدرسه به محل زندگی شما در ھامبورگ و ھ

، آن را در زمان قرارمالقاتتان درمرکز بعد از دريافت اين گزارش فالط. در طی يک گزارش پيشرفت تحصيلی فرزندتان را ثبت می کنند
  .به ھمراه داشته باشيد اطالعات آموزش

مدرسه مربوطه توسط مرکز . بالفاصله فرزندتان را در مدرسه جديد ثبت نام کنيد اطالعات آموزش در مرکز لطفا پس از قرارمالقاتتان 
  .از آمدن شما مطلع می گردد اطالعات آموزش

 

  چه اتفاقی می افتد وقتی که فرزند من ھنوز نمی تواند به خوبی زبان آلمانی را بفھمد و صحبت کند؟
  :افت می کنندي، در مدرسه ھای ھامبورگ حمايت ويژه ای را درای آلمانی کافی را به دست نياورده اندکودکان و نوجوانانی که مھارت ھ
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  کودکان پنج ساله به مدت يک سال در کالس ھای پيش دبستانی حضور پيدا می کنند و به طور اضافه کالس ھای زبان آلمانی ھم برای

 .آن ھا ارائه می شود
 س ھای پيش دبستانی و يا در کالس ھای پايه اول و دوم دبستان ثبت نام می شوند و در آن جا به طور کودکان شش و ھفت ساله در کال

 .اضافه کالس ھای زبان آلمانی برای آن ھا ارائه می شود
 يک سال به کالس ھای  بين المللی آماده سازی خواھند رفت که در آن ھا به صورت به مدت حدودا   کودکان بزرگ تر و نوجوانان

 .در نھايت  آن ھا به کالس ھای معمولی در دبستان و يا در مدرسه منطقه ای منتقل خواھند شد. فشرده زبان آلمانی می آموزند
 

و وضعيت اقامتيشان بايد  نژادفارغ از  زندگی می کنند، ھامبورگ ی که درھمه کودکان و نوجوانان. مدت تحصيالت اجباری يازده سال می باشد
  .بگذراننددوره  را اين 

  
 

  ؟چه نوع مدارسی در ھامبورگ وجود دارند
. در يک دبستان نزديک محل زندگيشان تحصيل را آغاز می کنندکودکان از پنج و يا شش سالگی . مدرسه دولتی وجود دارد ٣٢٠در ھامبورگ 

آموزانی که نيازمندی ھای ويژه ای دارند اين دانش . بعد از کالس چھارم دبستان دانش آموزان به يک مدرسه منطقه ای و يا دبيرستان می روند
 .ثبت نام شوند استثنائیامکان را دارند که در صورت تمايل والدينشان در مدرسه ھای 
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