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( Farsi) خوش آمدید به مدرسه  

  آموزش اجباری برای فرزندان مهاجر جدید

 حمایت اولیه برای زبان آلمان

 با سالم به والدین و سرپرست قانونی ،

های زیادی داریدرود و شما قطعاً سؤال فرزند شما در حال حاضر در آلمان به مدرسه می  . 

. کرده ایم بنابراین ما برای شما این بروشور را آماده   

ای برای اولین بار در آلمان به مدرسه میرود، درنتیجه ما برای یادگیری زبان آلمانی او  وقتی بچه   

را حمایت میکنیم.این حمایت بر اساس قانون کشور آلمان میباشد و ما موظفیم به انجام آن برای  

 فرزند شما 

ایی،راهنمایی،عالیه و مدارس فنی و  شما اطالعات زیادی برا حمایت زبان آلمانی در مدارس ابتد    

 .حرفه ای پیدا میکنید

 .در جدول مرتبط جواب خیلی از سوال ها برا حمایت زبان آلمانی را پیدا خواهید کرد
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  حمایت زبان آلمانی به زبان ساده 

 مدرسه متوسطه 

  

 

چه فرزندانی حمایت زبان آلمانی را  

 دریافت یم کنند؟ 

۱۵,۵نوجوانی که از  ی بار در یک     برای اولی 
ی
سالگ

 مدرسه آلمانی میباشد 
۱۵,۵نوجوانی که از   هنوزنمیتوانند خوب   

ی
سالگ

 آلمانی صحبت کنند 
۱۵,۵نوجوانی که از   مدت کوتایه در   

ی
سالگ

  مدرسه آلمانی بوده

ی زبان   هدف از حمایت برای یادگی 

 آلمانی چیست؟ 

ی زبا ن آلمانی یادگی    
های  برای اینکه فرزند شما بهیر در کالس

کت کند   روزانه شر
د   برای اینکه فرزند شما دیپلم بگی 
های فنی  برای اینکه فرزند شما در کالس

تا زمان دوره های کار آموزی تحصیلرا  
 ادامه بدهد 

برای اینکه در ادامه دیپلم های دیگر   
د یا تحصیل    بگی 

 کند      

زمانی فرد از این حمایت  چه مدت 

 برخوردار است؟ 

ی  الملیل طبق آموزش در یک کالس بی    
 یک بار تکرار امکان دارد 

به چه شکیل در دوره راهنمانی تنظیم  

 شده است؟ 

 نوجوانان 

کت میکنند  ند و در کالس شر  یاد میگی 
 آلمانی

کت میکنند   در دوره های آزمایشر کاری شر
 کارنامه دریافت میکنند 

ی دارند کالس انی بر اساس برنامه یادگی  ها جیر  
ی به صورت خصوص    و سپس یادگی 

 

 

 


