
اطالعات در مورد مدرسه رفتن در اشتوتگارت

 والدين عزيز،
 متفاوت است. مدرسه و نظام آموزشی در ايالت ھای مختلف،

ادی پيرامون مدارس، نظام زيغير درسی در حال حاضر در اشتوتگارت مدارس مختلفی وجود دارد. سوال ھای 
با اين مسائل، اطالعات مھم را آشنايی بيشتر شما به منظور بروشور ما در اين موزشی و مدرسه رفتن وجود دارد. آ

ما کنيد. ا در پايان اين بروشور مالحظه سواالت ديگری داريد، اطالعات تماس ر جمع بندی کرده ايم. در صورتی که
 برای فرزند شما آغاز سال تحصيلی خوبی را در اشتوتگارت آرزومنديم!

 رسايزابل فت
 آموزشرئيس امور جوانان و 

رسھ بدبھ م دمن باي دنزری فنز چھ زماارود؟ 
 کھ فرزد شنما س ششالھ شد بار آلد .دورید بھ مدرسھ بمان ھموه کدکان حق تحصيل دد. این حق ھنارمزمان کي 

فھيظو نسز بھ حياب ي ،درو یمعنی آموزش باجااری. بچھ ھ قانونا موظف ھسد کھ بھ مدرسھ بنتردنو.   زمانی
چدووج یه مدارس د؟دار 

  لاو سکلا زا ابچھ ھ تا چھاسبد بھ مرتان [Grundschule] می روند (تقرزا ابي ۶ تا س ١٠اب .)یلگعکبھ ي نآ زد ا 
.  مدرسھ متسوطه می روند: ورک رئال شولھ [Werkrealschule]، رئال شولھ [Realschule]، گيمنامويز

[Gemeinschaftsschule] اي گميانشافتس شولھ ،[Gymnasium]

من آل دنزرفمی صحنابت نمآیا با .دنی ک این ورسھ بدبھ م دناوت جود میرود؟ 
م نآ یکھ طمراه وک ريگددکان    بله، فرزد شنما دمقم هورد کدا بھ يتاباتی [Vorbereitungsklasse] درو یبھ ھ  

  آلمانی ياد یم گيرد. دمقی ماھ سکلااتی ر ھدمسبد هتان م سو مدار اھتسوطدوه وج در این رابد .دارطمدرسھ زه ا نحايه
[Staatliches Schulamt Stuttgart] دينک بسک عش  .اطالھیر خود ا ايدهار دولتی تاش سمداروتتراگ 

www.schulamt-stuttgart.de

ینچھ زما و زرف دا بايجکندم رب ارای رسھ ثدمبت نک مان؟م 
 این کھ بھ ضحبھ متوتتراگ نقل مکان کرد،ید فرزدن خود رد را دفتر ر مد مدرسھ کينطقس لحه مکتنو خود تبث 
 دينک. فردنز خود را جھتبت ث نام ھمراه خود ببرید. مدارک نشایياس فرزدن خود را نز بھ ھيمراه داشتديشااش  .ه ب

نام

ايعمنرسھدد بھ مورو ه [Einschulungsuntersuchung] چيست؟ 
  پيش واین کھ ک زادک شما ر اد يداب ،دورب لاو سبھ کلادسالمت هار [Gesundheitsamt] معيانم .دوه شھم زاست کھ ا 

 يقراین طدی مایت ھرط بھ سالموبتی زدوتر نشاختاین ط زد. انوه شریق ھمین مينچ توان اکھ آي درک صخشم
فرزد شنما حل زااظ رشد برن آمتفای مدرسھ رادگی داي دار خير.  دوحم
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 من به عنوان يک مادر/پدر چه انتطاراتی می رود؟ز ا

مدرسه شما را به طور به طور مشترک مسئوليت تربيت و آموزش فرزند را برعھده دارند. بنابراين والدين و مدرسه 
 ن به ھمراه ساير پدر و مادر ھای يک کالسوالدي شبدر و مربيان دعوت می کند. ھمچنين شما  ءجلسات اوليامرتب به 

 ويد.دعوت می ش نيز
 
 

 روز مدرسه چقدر طول می کشد؟يک 
دبستان معموال مدرسه پيش از ظھر برگزار مدت زمان ساعت مدرسه به سن فرزند شما و نوع مدرسه بستگی دارد. در 

در نگھداری از کودکان قبل و بعد از زمان درسی نيز وجود دارد. جھت مدارس تمام روزه يا امکانات اما می شود. 
صورت تمايل فرزند شما می تواند مثال بعد از ظھر ھم در مدرسه بماند. در اين صورت اغلب به فرزند شما غذا نيز 

 داده می شود. در اين مورد از مدرسه سوال کنيد.
 
 

 چيست؟تمام روزه مدارس 
در مدارس تمام روزه در کنار درس، امکانات ديگری نيز برای کودکان موجود است. مدارس تمام روزه در اشتوتگارت 

برای استفاده از امکان مدرسه شما  است. ١۶يا  ١۵ ساعت تا ٨معموال از . ساعت مدرسه )به استثنا ناھارمجانی ھستند (
اطالعات بيشتر به برای تعھدآور است و برای کل سال اعتبار دارد. تمام روزه بايد ثبت نام کنيد. ثبت نام 

www.stuttgart.de/ganztagesgrundschule .مراجعه کنيد 
 
 

 امکاناتی جھت نگھداری کودکان وجود دارد؟چه 
قبل از شروع  ٧از ساعت  مدارسانواع مختلفی از امکانات نگھداری را ارائه می دھند. اکثر  دبستان ھای اشتوتگارت

منظور شما بايد فرزند خود را به صورت امکان نگھداری از کودکان را دارند. بدين  ١٧بعد از درس تا ساعت و  درس
سريع تر با مدرسه مربوطه تماس بگيريد يا چه ھر الزام آور برای مدت يک سال ثبت نام کنيد و ھزينه آن را بپردازيد. 

اگر سوالی داريد می توانيد به اداره مديريت مدرسه . مراجعه کنيد www.stuttgart.de/schuleبه 
]Schulverwaltungsamt٠٧١١ ٢١۶-٨٨٢۵فن ] مراجعه کنيد، تل. 

 
 

 است؟ تعطيلی مدارس چه زمانی
می توانيد از زمان تعطيالت مدارس  www.stuttgart.de/schulferienکالس ندارند. در در تعطيالت مدارس بچه ھا 

در زمان تعطيلی مدارس فرزند شما می تواند در برنامه ھای تعطيالت شرکت کند. اين اشتوتگارت اطالع يابيد. در 
بايد بدين منظور فرزند خود را جداگانه ثبت شما دارس يا ساير مکان ھا برگزار می شوند. طيالت در معبرنامه ھا در ت

نامه ھا و ھزينه آنھا را می توانيد از در مورد برتکميلی اطالعات نام کنيد و ھزينه شرکت در برنامه ھا را بپردازيد. 
 .مراجعه کنيد www.stuttgart.de/ferienبه مدرسه فرزندتان بپرسيد يا 

 
 

 فرزند شما معلوليت و يا بيماری مزمن دارد؟آيا 

برای کودکانی با معلوليت يا بيماری ھای مزمن امکانات مختلفی وجود دارد: فرزند شما می تواند به دبستان يا مدارس 
رود که بفرزند شما می تواند به مدارسی اينکه يا  و برود و در آنجا از انواع مختلف حمايت ھا بھره مند شود.متوسطه 
آموزشی و مشاوره ای با تربيت خاص مراکز مدارس اين تخصص دارند.  حمايت خاصيک  در زمينه

]Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) .اين مورد با در ] ناميده می شوند
 مشورت کنيد. ٠٧١١ ۶٣٧۶-٢٠٠مدرسه فرزندتان يا با اداره دولتی مدارس با شماره 
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 ، بايد به کدام مدرسه برود؟سال داشته باشد ١٠تا  ۶که فرزند من بين صورتی در 
منظور پيدا کردن دبستان مناسب برای فرزندتان، با کودک شما بايد به يک دبستان در نزديکی محل سکونتتان برود. به 

ای از مدارس کليه خالصه اطالع کسب کنيد.  مستقيما از مدرسه محل سکونتتانيا مربيان کودکستان صحبت کنيد. 
 .بيابيدwww.stuttgart.de/grundschulen  می توانيد مناطق شھر اشتوتگارت را در

 
 

 داشته باشد، بايد به کدام مدرسه برود؟ سال ١٠بيشتر از صورتی که فرزند من در 
خود را در يکی از مدارس متوسطه ثبت نام کنيد. اطالعات در فرزند متوسطه برود. فرزند شما بايد به يکی از مدارس 

 .پيدا کنيدwww.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen طه در اشتوتگارت را می توانيد در سزمينه مدارس متو
 

www.stuttgart.de/grundschulen
www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen
www.stuttgart.de/ganztagesgrundschule
welcome.stuttgart.de/schule
www.stuttgart.de/schulferien
www.stuttgart.de/ferien


 روند مدرسه رفتن بعد از دبستان به چه صورت است؟ 
  مدارس متوسطه می روند که عبارتند از: ی ازبعد از کالس چھارم دانش آموزان به يک

 ورک شوله
 ئال شولهر

 گيمنازيوم
 شوله گماينشافتس

 
اين زمينه در تمام روزه وجود دارد. ) نيز در برخی از مدارس متوسطه امکان ٧برای دانش آموزان کوچکتر (تا کالس 

اطالعات در زمينه مدارس متوسطه در مديريت مدرسه رجوع کنيد. کليه مستقيما با مدرسه تماس بگيريد يا به اداره 
www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen موجود است. 

 
 است؟ برای فرزند من مناسب يک از اين مدارسکدام 
می يک توصيه نامه در مورد ادامه تحصيل در مدارس متوسطه دريافت شما از طرف مدرسه دبستان کالس چھارم ر د

به عنوان والدين تصميم می گيريد که . شما ] نام داردGrundschulempfehlungکنيد که توصيه نامه دبستان [
می توانيد شما  .گماينشافتس شوله يا ، گيمنازيومئال شوله، رورک شولهبايد برود:  کدام يک از اين مدارسفرزندتان به 

 بيشتری کسب کنيد.از طريق جلسات دبستان يا مدارس متوسطه اطالعات 
 
 

 ؟شودفرزند من به گونه ديگری  وضعيت تحصيلیدر صورتی که و 
نوع مدرسه ممکن است. بعد از رفتن به يک نوع مدرسه يا قبل از تمام تغيير ھر تصميمی که بگيريد قطعی نيست! 

تکميلی در اطالعات  .وجود دارد جھت به پايان رساندن تحصيالت ای مختلفی پيش پای فرزند شماراه ھ کردن آن،
www.bildungsnavi-bw.de/schulsystem .قابل دسترسی است 

 
در روزنامه رسمی اشتوتگارت نيز ساير اطالعات در مورد مدارس ابتدايی و متوسطه در ھر يک از مناطق شھر 

]Stutgartter Amtsblatt [ به روز از يمه جداگانه برای ھر سال تحصيلی يک خالصه يک ضمموجود است. در
 .دسترسی است قابل )Publikationen(منوی   www.stuttgart.de/schuleمدارس تھيه می شود که در اينترنت در 

در يک گفتگوی شخصی به شما در زمينه ساير مسايل پيرامون زندگی در اشتوتگارت  مرکز خوشامدگويی اشتوتگارت
صحبت می کنند. اطالعات بيشتر به زبان ھای آلمانی، انگليسی و بسياری از زبان ھای ديگر مشاوران مشاوره می دھد. 

 welcome.stuttgart.de/schuleدر 
 

 

Staatliches Schulamt Stuttgart 
Bebelstraße 48 
70193 Stuttgart 
Telefon 0711 6376-200 
Landeshauptstadt Stuttgart  

 
Schulverwaltungsamt 
Hauptstätter Straße 79 
70178 Stuttgart 
Telefon 0711 216-88337 
welcome.stuttgart.de/schule 

 
 پشتيبانی شده از سوی:

 
          

                    
                       

    
 

 
       

                     
                      

                       
          

 
 

    
                   

                      
                    

   
 
 

       
                    

                       
                        

             
      

 
 

     
               

                   
                      

                       
        

 
 

         

                    
                        

                 
            

             

 
 ھزينه مدرسه چقدر است؟
و ناھار خارج از برنامه از کودک نگھداری . برای رايگان است جز در مدارس خصوصی،، به مدرسه رفتن در آلمان

اشتوتگارت بسياری از مدارس کارت خانواده و کارت امتياز می گيرند. به اين بايد به طور جداگانه ھزينه پرداخت. در 
قابل دسترسی  www.stuttgart.de/bonuscardتکميلی در کم تر می شود. اطالعات گھداری ناھار و نھزينه ترتيب 

 است.
 

www.stuttgart.de/bonuscard
www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen
http://www.bildungsnavi-bw.de/schulsystem
www.stuttgart.de/schule
welcome.stuttgart.de/schule
welcome.stuttgart.de/schule



