
فً شتوتغارت ا摀扰لتحاق بالمدرسةمعلومات حول 

 ؛ا摀戰مهاتباء وعزائً ا摀戰أ
 .تختلف المدرسة والنظام المدرسً من و摀扰ٌة إلى أخرى

هنان العدٌد من ا摀戰سئلة حول المدارس والنظام المدرسً والحضور المدرسً، ، ومجموعة واسعة من المدارس فً شتوتغارت توجد
ان إذا ك. بتلخٌص أهم المعلومات فً هذه النشرة 摀扐رشادن ولمساعدتن لمنالقد . الحصص الدراسٌةحتى فٌما ٌتعلك با摀戰مور خارج 
 ! أتمنى لطفلن بداٌة جٌدة فً شتوتغارت. بٌانات ا摀扰تصال فً نهاٌة النشرةلدٌن أي أسئلة إضافٌة، فستجد 

 إٌزابٌل فٌزر
المائمة بمنصب المحافظ للشباب والتعلٌم

 متى ٌجب أن ٌذهب طفلً إلى المدرسة؟
هذا الحك . كل طفل فً ألمانٌا الحك فً الذهاب إلى المدرسةل .طفلن الذهاب إلى المدرسة عندما ٌبلغ السادسة من العمرٌجب على 

.طلب من ا摀戰طفال بموجب المانون الذهاب إلى المدرسةٌُ . واجب فً نفس الولت، أو ما ٌُسمى بالتعلٌم ا摀扐لزامً

 نواع المدارس الموجودة؟أما 
مدرسة بٌلتحمون بعد ذلن (. سنوات 10إلى  6من سن )المدرسة ا摀扰بتدائٌة من الصف ا摀戰ول إلى الصف الرابع  ٌذهب ا摀戰طفال إلى

، أو المدرسة الثانوٌة (Realschule)، أو المدرسة المتوسطة (Werkrealschule)المدرسة المتوسطة العملٌة : تكمٌلٌة
(Gymnasium  ) أو المدرسة  الشاملة(Gemeinschaftsschule.) 

 .طفلً 摀扰 ٌتحدث ا摀戰لمانٌة
 هل ٌمكنه ا摀扰لتحاق بالمدرسة رغم ذلن؟

تتوفر الدروس التحضٌرٌة فً. تحضٌرٌة ٌتعلم فٌها اللغة ا摀戰لمانٌة مع ا摀戰طفال ا摀戠خرٌنطفلن  فً هذه الحالة دروسا  ٌدرسنعم، 
فً منطمتن أو فً مكتب التعلٌم الحكومً شتوتغارت ا摀扰ط摀扰ع على المدارس الموجودة  الرجاء. تكمٌلٌةالمدارس ا摀扰بتدائٌة وال

(Staatlichen Schulamt Stuttgart )بزٌارة الرابط http://schulamt-stuttgart.de/,Lde/Startseite. 

 متى وأٌن ٌتعٌن علً تسجٌل طفلً للمدرسة؟
أحضر معن . خذ طفلن معن عند التسجٌل. ة المدرسة الموجودة فً منطمتنبمجرد أن تنتمل إلى شتوتغارت، سجل طفلن فً سكرتارٌ

 .أٌضا بطالة هوٌة طفلن

 ما هو امتحان ا摀扰لتحاق بالمدرسة؟
هذا أمر هام حتى ٌتم التعرف على الظروف الصحٌة فً ولت . لبل أن ٌلتحك طفلن بالصف ا摀戰ول، ٌجب فحصه فً لسم الصحة

 .ذا كان الطفل مستعدا من ناحٌة النمو ل摀扰لتحاق بالمدرسةٌمكنن أٌضا تحدٌد ما إ. مبكر

 سنوات؟ 10و  6فً أي مدرسة ٌجب أن ٌلتحك طفلً إذا كان عمره بٌن 
لمعرفة المدرسة ا摀扰بتدائٌة المناسبة لطفلن، أسأل . بالمرب من منزلن( Grundschule)ٌجب أن ٌذهب طفلن إلى مدرسة ابتدائٌة 

ٌمكن ا摀扰ط摀扰ع على نظرة عامة على . كنن الحصول على المعلومات مباشرة من المدرسة فً منطمتنأو ٌم. معلمات رٌاض ا摀戰طفال
.lll.u/.//rra/.tw/ra.wtuts.wwwالمدارس فً جمٌع أحٌاء شتوتغارت بزٌارة الرابط التالً 

 سنوات؟ 10عندما ٌتجاوز عمره  طفلًما هً المدرسة التً ٌذهب إلٌها 
ٌمكن الحصول . فً مدرسة تكمٌلٌة طفلنسجل (. weiterführende Schule)ٌجب أن ٌذهب الطالب إلى مدارس تكمٌلٌة 

.www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen على معلومات المدار لحوس التكمٌلٌة ًف شتوتغارت ًف
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أسال فً. فً الغالب سٌحصل طفلن على الطعام هنان أٌضا. لطفلن، على سبٌل المثال، البماء فً المدرسة خ摀扰ل فترة ما بعد الظهر
. المدرسة

 ؟(Ganztagesschule)ما الممصود بمدارس الٌوم الكامل 
باستثناء وجبة )امل فً شتوتغارت مجانً الٌوم الدراسً الك. با摀扐ضافة إلى الحصص الدراسٌة فً مدراس الٌوم الكاملهنان عروض 

. ٌنبغً تسجٌل طفلن لعرض البماء فً المدرسة طوال الٌوم. 16:00أو  15:00إلى   08:00ٌستمر الٌوم الدراسً من (. الغداء
ٌمكن الحصول على مزٌد من المعلومات بزٌارة الرابط . التسجٌل إلزامً وصالح للسنة الدراسٌة بأكملها

lll.u/.//rra/.tw/rrw//rrwura.wtuts.ww

ما هً أنواع الرعاٌة المتوفرة؟
 07:00تمدم معظم المدارس الرعاٌة حتى لبل أن تبدأ الحصص فً . تمدم مدارس شتوتغارت ا摀扰بتدائٌة أنواعا مختلفة من الرعاٌة

الرجاء الحصول على . لهذا، ٌجب علٌن التسجٌل والدفع لطفلن لمدة عام دراسً كامل. 17:00 وبعد نهاٌة الحصص حتى الساعة
نت لدٌن أسئلة، فٌمكنن ا摀扰تصال إذا كا. www.stuttgart.de/schuleمزٌد من المعلومات والمواعٌد المناسبة بزٌارة الرابط  

 .071121688250مكتب إدارة المدرسة، هاتف ب

دوام فً المدرسة؟متى 摀扰 ٌكون هنان 
ٌمكن ا摀扐ط摀扰ع على العطل المدرسٌة بزٌارة الرابط التالً  . 摀扰 ٌتلمى الط摀扰ب حصصا مدرسٌة خ摀扰ل العطل المدرسٌة

www.stuttgart.de/schulferien .ل العطل المدرسٌة ٌمكن لطفلن أن ٌشارن فً برنامج العطل摀扰تحدث هذه العروض . خ
. ٌجب علٌن تسجٌل طفلن لهذه العروض ودفع المبلغ ا摀扐ضافً ممابل المشاركة. أي مكان آخرخ摀扰ل أٌام العطل فً المدرسة أو فً 

 .lll.u/.//rra/.tw/iwatwwلمزٌد من المعلومات حول العروض والتكالٌف، الرجاء ا摀扰تصال بمدرسة طفلن أو زٌارة الرابط 

 عالة أو ٌعانً من مرض مزمن؟هل ٌعانً طفلن من إ
ٌمكن لطفلن ا摀扰لتحاق بمدرسة ابتدائٌة أو تكمٌلٌة والحصول : ل摀戰طفال الذٌن ٌعانون من إعالة أو مرض مزمن هنان احتما摀扰ت مختلفة

تسمى هذه المدارس مراكز التعلٌم . مدرسة متخصصة فً الدعمب ا摀扰لتحاق ٌمكن لطفلنأو  ،على أشكال مختلفة من الدعم هنان
اطلب (. Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ))رة الخاصة وا摀扰ستشا

 . 07116376200المشورة من مدرسة طفلن أو من مكتب التعلٌم الحكومً  با摀扰تصال على الرلم 

كم تبلغ تكالٌف المدرسة؟
غداء الة واٌالرعل افٌٌن. تحصلا لعٌدد من  اًن ًفاملأ نٌا، صة. ٌجاخلمدارس الء اانتثساببأ ن ٌدلا متفعض  مدارسلاق باتحل

摀扰ةو )Bonuscard(. حصولد انعل على ھذا  امج F( ة الاوبطلع amilien- Card(ت على بطالة العا ئلة 
ت فًراشتوتغ  ل ة بتكلفة أٌارعلغداء والعلى الل. مٌكنحصولا ل على مٌزد منالومعملا ت رابطلا ةرابٌز  لاعائ

لانم عونبطلا الات، مٌكنحصولا
 .lll.u/.//rra/.tw/ttw.utrat unter und www.stuttgart.de/familiencard 

 ماذا ٌحدث بعد المدرسة ا摀扰بتدائٌة؟
:تشمل المدارس التكمٌلٌة. بعد الصف الرابع، ٌلتحك ا摀戰طفال بالمدرسة التكمٌلٌة

،(Werkrealschule)المدرسة المتوسطة العملٌة 
(Realschule)المدرسة المتوسطة 

(Gymnasium)المدرسة الثانوٌة 
(Gemeinschaftsschule)المدرسة  الشاملة 

الرجاء السؤال . ، هنان أٌضا برامج بدوام كامل فً بعض المدارس التكمٌلٌة(حتى الصف السابع)بالنسبة للط摀扰ب ا摀戰صغر سنا 
 سوف تجد جمٌع المعلومات حول المدارس الثانوٌة أدناه. صال بمكتب إدارة المدرسةمباشرة فً المدرسة المعنٌة أو ا摀扰ت

.www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen

أ

كأب؟/ما هً ا摀戰مور المتولعة منً كأم
تتم دعوة ا摀戰باء . لذلن، تدعون المدرسة بانتظام إلى اجتماع المعلمٌن مع ا摀戰هل. ٌتماسم ا摀戠باء والمدارس المسؤولٌة عن تعلٌم الطفل

.صفوا摀戰مهات إلى اجتماعات ا摀戰باء وا摀戰مهات مع ا摀戰هالً ا摀戠خرٌن لط摀扰ب ال

 ما مدة الٌوم الدراسً؟
فً المدرسة ا摀扰بتدائٌة، عادة ما تكون الحصص الدراسٌة فً المدرسة فً . تعتمد مدة الٌوم الدراسً على عمر طفلن ونوع المدرسة

إذا كنت ترغب فً ذلن، ٌمكن . لكن هنان أٌضا مدارس أو مرافك للرعاٌة على مدار الٌوم لبل الحصص الدراسٌة وبعدها. الصباح

www.stuttgart.de/ganztagesgrundschule
www.stuttgart.de/schule
www.stuttgart.de/schulferien
www.stuttgart.de/ferien
www.stuttgart.de/familiencard
www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen
www.stuttgart.de/bonuscard


حد ر أتى بعد حضوح. تغٌٌر أنواع المدارس ممكن! المرار لٌس بالضرورة أن ٌكون نهائٌا: بغض النظر عن الخٌار الذي تتخذه
: ٌمكن الحصول على مزٌد من المعلومات بزٌارة الرابط. دراستهل الستكمارات خياة طفلك عدى لدن فإة، لمبكرالنهایة ارس أو المدا

http://www.bildungsnavi-bw.de/schulsystem. 
 

جرٌدة شتوتغارت الرسمٌة  علىأٌضا  ٌمكن ا摀扰ط摀扰ع ،فً المماطعات الفردٌة تكمٌلٌةس ا摀扰بتدائٌة والمزٌد من المعلومات حول المدارل
(Stuttgarter Amtsblatt .) عٌمكن . كل سنة دراسٌة فً ملحك منفصلفً للمدارس معلومات محّدثة ٌر توفٌتم摀扰ط摀扰علٌها  ا

 (منشورات الكلمات المفتاحٌة) https://www.stuttgart.de/schule  بزٌارةعبر ا摀扐نترنت 
 

حول المزٌد من ا摀戰سئلة حول الحٌاة وا摀扐جابات معلومات وا摀扐رشادات محادثة شخصٌة ال خ摀扰لارت الترحٌبً كما ٌمدم مركز شتوتغ
المزٌد من المعلومات یمكن الحصول على . ٌتحدث المستشارون ا摀戰لمانٌة وا摀扐نجلٌزٌة والعدٌد من اللغات ا摀戰خرى. فً شتوتغارت
 بزٌارة الرابط
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 [Staatliches Schulamt Stuttgart]مكتب التعلٌم الحكومً شتوتغارت 
Bebelstraße 48 

70193 Stuttgart 
 07116376200هاتف 

Landeshauptstadt Stuttgart  
 

 [Schulverwaltungsamt]مكتب إدارة المدارس 
Hauptstätter Straße 79 

70178 Stuttgart 
 071121688337هاتف 
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 أي من هذه المدارس مناسبة لطفلً؟

سة درلما بتوصٌةما یسمی م، لتعلین امد یزعلی مول صیة للحصوسة تدرلمن ای مستتلق، ئیةداالبتاسة درلمن ابع مرالف الصافي 
المدرسة المتوسطة العملٌة : نوع المدرسة التً ٌجب أن ٌحضرها طفلنبصفتن أحد الوالدٌن، ٌمكنن تحدٌد . ئیةداالبتا
(Werkrealschule) أو المدرسة المتوسطة ،(Realschule) أو المدرسة الثانوٌة ،(Gymnasium  )  أو المدرسة

 .للفعالٌات فً المدارس ا摀扰بتدائٌة أو المدارس التكمٌلٌة، ٌمكنن الحصول على معلومات(. Gemeinschaftsschule)الشاملة 
 

 بشكل مختلف؟ ٌتطوروإذا كان طفلً 

http://www.bildungsnavi-bw.de/schulsystem
https://www.stuttgart.de/schule
welcome.stuttgart.de/schule
welcome.stuttgart.de/schule



