


FAQs  Hocharabisch 
 

 
FAQs - Leitfaden 

 رشادياإلدليل الاألسئلة المتكررة: 
Text zu Folie 1: 
 

،لي وأولياء أمور الطالبحضرة أها  
.ناجح للحياةالتعليم الجيد هو األساس لمستقبل مهني وتخطيط   

.من األسئلة لكثيراعني ت –ير من الخيارات كثال  
أسئلتكم بخصوص المدارس والتدريب المهنيعلى جميع أجوبتنا  هنا تجدون   
 

FAQ Schule 
سئلة المتكررة: المدرسةاأل  

 
Text zu Frage 1: 

 كيف أجد المدرسة المناسبة لطفلي؟
 

لمدارس  أيام الباب المفتوحتعتبر. مالتي تتوافق مع نقاط قوة واهتمامات ومواهب طفلك المناسبة إختيار المدرسةمن المهم 
 في إختيار معا األهل والطفل للتعرف على المدرسة المرغوب بها. كما أن معارض التوظيف تساعد فرصة جيدةفيينا 

مناسبة.الالمدرسة   
 
 

Text zu Frage 2: 
؟مدرسة تكميليةفي  يسجل طفلأكيف ومتى   

 
عطلة الفصل  مباشرة بعدوذلك ، من السنة الدراسية الحاليةفبراير في شهر  التكميليةيتم التسجيل في المدرسة عادة 

 . لذلك)العطلة اإلنتصافية( خالل الفصل الدراسي األول المسبقيمكن أيضا التسجيل في بعض المدارس . األول الدراسي
: شهادة لموعد التسجيل التالية األوراق المطلوبةوإحضار إدراة المدرسة المرغوبةتحديد موعد مع يجب على األهل 

شترط ت تكميلية. بعض المدارس الالشهادة المدرسيةو لصحيةاإلقامة، البطاقة ا أو الجنسيةإثبات ، إفادة السكنالميالد، 
 التفاصيلللمزيد من في شهر يناير. الخاصة بها قبول الإجراءات  تتم، أخرى في مدارسو، للقبول معينة دراسية درجات

 . مدرسة المراد التسجيل فيهاعلى موقع ال يمكنكم اإلطالع
 

 في الوقت المناسب. المرغوبة المدرسة البحث عنفي  والبدءاإلستشارة بينصح 
 
 

Text zu Frage 3: 
؟، فهل يمكن تغييرها في أي وقتعدم رضاء الطفل عن المدرسةفي حال   

 
وال يمكن القيام به إال سهال ليس كان الطفل يرغب باإلنتقال من المدرسة اإللزامية فالتغيير بهذا النوع من المدارس  ذاإ

االبحث عن  يهأما إذا كان الطفل يرغب في اإلنتقال من احدى مدارس التعليم المهني المتوسط فيجب علألسباب معينة. 
باإلضافة الى إلغاء التسجيل في المدرسة القديمة والتسجيل في المدرسة الجديدة بالمدارس(  اإلتصال)مدرسة جديدة 

في المدرسة القديمة. ل إلغاء التسجيل كتابيافي المدرسة الجديدة قبقعد دراسي م تأمين ما يهم هوبنفسه.   
 

رسة.قبل التفكير في تغيير المد فضلونينصح بمناقشة أمر تغيير المدرسة مع معلمي الصف واألساتذة الم   
 

 
Text zu Frage 4: 

 
 على الرغم من استيفائه لشروط القبول؟ المرغوب فيهاماذا لو لم يحصل الطفل على مكان في المدرسة   

 
تهافت لل يعودوذلك  ،ال يحصل الطفل على مقعد في المدرسة المرغوبة على الرغم من اسئيفائه لشروط القبول قدلألسف، 

 مقاعدهال كيفية منح يحق لكل مدرسة أن تقرر بشكل مستقكما أنه  ،المدرسةهذه الكبير من قبل الطالب للتسجيل في 
.ةالدراسي  

التوجه إلى إحدى المدارس األخرى المذكورة هنا في قسم األسئلة  كم، يمكنفي حال تم رفض الطفل من قبل المدرسة 
 الشائعة. 

 
 
Text zu Frage 5: 

كطالب غير نظامي؟ صنفكيف يتم تقييم الطفل الم  
 
ال ، على سبيل المثالإذا كان  تم تصنيف الطفل على أنه طالب غير نظامي إذا لم يكن قادًرا على استيعاب الدروسي

اللغة األلمانية جيًدا بعد. يستطيع فهم  
تصنيف تلك  في هذه الحالة يتم ،بسبب عدم معرفته للغة التدريسفي بعض المواد غير ممكنا،  البكان تقييم أداء الطن إ

بشكل عام . من المدرسة إثبات حضوره للعام الدراسي يحصل الطفل، وفي نهاية العام الدراسي يتم بـ "غير مقيمة" المواد
.كحد أقصى تصنيف الطفل كطالب غير نظامي لمدة سنتين يتم  

 
Text zu Frage 6  
 

 ؟الطفل بصف دعم اللغة األلمانية التحاقماذا يعني 
 

ألماني( األساس في تقييم مستوى اللغة األلمانية عند الطفل وتحديد ما  -)أداة قياس لتحليل الكفاءة  MIKA-Dيعد إختبار 
 .Deutschförderklasse إذا كان بحاجة إلى حضور صف دعم اللغة األلمانية

ذلك يتم تحويله ما كطالب نظامي أو كطالب غير نظامي، وبناء على إيتم تصنيف الطفل  االختبار،استنادا إلى نتيجة هذا 
 اللغة األلمانية.  تحسينالى صف أو كورس 

 يتموال  -ساعة في األسبوع  ٢٠إلى  ١٥ بين -دعم اللغة األلمانية، يتم تدريس الجزء األكبر من حصص التعليم  صففي 
 ساعات في األسبوع. ٦الطفل حوالي  األلمانية يدرس. أما في دورة اللغة ةالعادي وفالتدريس في الصف

، في النهايةإنتقاله إلى المستوى الدراسي التالي. إمكانية حاسمة في تحديد مستوى الطالب و  MIKA-Dتعتبر نتيجة اختبار 
 .تهأو إعاد الصف الطالب غير النظامي إجتياز بإمكانكان  ذاإ Schulkonferenzيتم البت في المؤتمر المدرسي 

 
 
Text zu Frage 7: 

 صف إذا كانت عالماته المدرسية سيئة؟يجب على الطفل إعادة ال هل
 

 على الشهادة. مرسبةمستوى المدرسي التالي حتى مع وجود عالمة المن حيث المبدأ، من الممكن االنتقال إلى 
إذا كان الطفل يشعر باإلرتياح في المدرسة، لديه الحافز، وال يشكل إنتقاله الى صف جديد عبئا عليه، وإذا كان إنهاء 

في هذه الحالة للوظيفة المرغوب دراستها في المستقبل، فإن إعادة الصف تعتبر  شرطا مطلوبا Schulabschluss التعليم
لوظيفة للتقديم على ا ليس شرطافيها  التعليمفي المدرسة وإنهاء  اخيارا جيدا. وعلى عكس ذلك، إذا كان الطفل غير مرتاح

دم إعادة الصف واإلنتقال الى المستوى الدراسي التالي مناسبا في هذه بع فقد يكون الخيار ،المراد دراستها في المستقبل
 الحالة.

اإلستفادة من عروض دروس التقوية المجانية،  من خالل تفاديهطبعا  يمكنشخصي، و رهو في النهاية قرا إعادة الصف
 معا.المناسبة العروض غير المدرسية، إجراء مناقشات مع أساتذة الصف وإيجاد الحلول 

 
 
Text zu Frage 8: 
 

 اإلحتياجات التعليمية الخاصة؟لذوي  الدعم التعليمي الخاص عن معرفته هللأل ينبغيما الذي 
 

FAQs  Hocharabisch 
 

 
FAQs - Leitfaden 

 رشادياإلدليل الاألسئلة المتكررة: 
Text zu Folie 1: 
 

،لي وأولياء أمور الطالبحضرة أها  
.ناجح للحياةالتعليم الجيد هو األساس لمستقبل مهني وتخطيط   

.من األسئلة لكثيراعني ت –ير من الخيارات كثال  
أسئلتكم بخصوص المدارس والتدريب المهنيعلى جميع أجوبتنا  هنا تجدون   
 

FAQ Schule 
سئلة المتكررة: المدرسةاأل  

 
Text zu Frage 1: 

 كيف أجد المدرسة المناسبة لطفلي؟
 

لمدارس  أيام الباب المفتوحتعتبر. مالتي تتوافق مع نقاط قوة واهتمامات ومواهب طفلك المناسبة إختيار المدرسةمن المهم 
 في إختيار معا األهل والطفل للتعرف على المدرسة المرغوب بها. كما أن معارض التوظيف تساعد فرصة جيدةفيينا 

مناسبة.الالمدرسة   
 
 

Text zu Frage 2: 
؟مدرسة تكميليةفي  يسجل طفلأكيف ومتى   

 
عطلة الفصل  مباشرة بعدوذلك ، من السنة الدراسية الحاليةفبراير في شهر  التكميليةيتم التسجيل في المدرسة عادة 

 . لذلك)العطلة اإلنتصافية( خالل الفصل الدراسي األول المسبقيمكن أيضا التسجيل في بعض المدارس . األول الدراسي
: شهادة لموعد التسجيل التالية األوراق المطلوبةوإحضار إدراة المدرسة المرغوبةتحديد موعد مع يجب على األهل 

شترط ت تكميلية. بعض المدارس الالشهادة المدرسيةو لصحيةاإلقامة، البطاقة ا أو الجنسيةإثبات ، إفادة السكنالميالد، 
 التفاصيلللمزيد من في شهر يناير. الخاصة بها قبول الإجراءات  تتم، أخرى في مدارسو، للقبول معينة دراسية درجات

 . مدرسة المراد التسجيل فيهاعلى موقع ال يمكنكم اإلطالع
 

 في الوقت المناسب. المرغوبة المدرسة البحث عنفي  والبدءاإلستشارة بينصح 
 
 

Text zu Frage 3: 
؟، فهل يمكن تغييرها في أي وقتعدم رضاء الطفل عن المدرسةفي حال   

 
وال يمكن القيام به إال سهال ليس كان الطفل يرغب باإلنتقال من المدرسة اإللزامية فالتغيير بهذا النوع من المدارس  ذاإ

االبحث عن  يهأما إذا كان الطفل يرغب في اإلنتقال من احدى مدارس التعليم المهني المتوسط فيجب علألسباب معينة. 
باإلضافة الى إلغاء التسجيل في المدرسة القديمة والتسجيل في المدرسة الجديدة بالمدارس(  اإلتصال)مدرسة جديدة 

في المدرسة القديمة. ل إلغاء التسجيل كتابيافي المدرسة الجديدة قبقعد دراسي م تأمين ما يهم هوبنفسه.   
 

رسة.قبل التفكير في تغيير المد فضلونينصح بمناقشة أمر تغيير المدرسة مع معلمي الصف واألساتذة الم   
 

 
Text zu Frage 4: 

 

FAQs  Hocharabisch 
 

 
FAQs - Leitfaden 

 رشادياإلدليل الاألسئلة المتكررة: 
Text zu Folie 1: 
 

،لي وأولياء أمور الطالبحضرة أها  
.ناجح للحياةالتعليم الجيد هو األساس لمستقبل مهني وتخطيط   

.من األسئلة لكثيراعني ت –ير من الخيارات كثال  
أسئلتكم بخصوص المدارس والتدريب المهنيعلى جميع أجوبتنا  هنا تجدون   
 

FAQ Schule 
سئلة المتكررة: المدرسةاأل  

 
Text zu Frage 1: 

 كيف أجد المدرسة المناسبة لطفلي؟
 

لمدارس  أيام الباب المفتوحتعتبر. مالتي تتوافق مع نقاط قوة واهتمامات ومواهب طفلك المناسبة إختيار المدرسةمن المهم 
 في إختيار معا األهل والطفل للتعرف على المدرسة المرغوب بها. كما أن معارض التوظيف تساعد فرصة جيدةفيينا 

مناسبة.الالمدرسة   
 
 

Text zu Frage 2: 
؟مدرسة تكميليةفي  يسجل طفلأكيف ومتى   

 
عطلة الفصل  مباشرة بعدوذلك ، من السنة الدراسية الحاليةفبراير في شهر  التكميليةيتم التسجيل في المدرسة عادة 

 . لذلك)العطلة اإلنتصافية( خالل الفصل الدراسي األول المسبقيمكن أيضا التسجيل في بعض المدارس . األول الدراسي
: شهادة لموعد التسجيل التالية األوراق المطلوبةوإحضار إدراة المدرسة المرغوبةتحديد موعد مع يجب على األهل 

شترط ت تكميلية. بعض المدارس الالشهادة المدرسيةو لصحيةاإلقامة، البطاقة ا أو الجنسيةإثبات ، إفادة السكنالميالد، 
 التفاصيلللمزيد من في شهر يناير. الخاصة بها قبول الإجراءات  تتم، أخرى في مدارسو، للقبول معينة دراسية درجات

 . مدرسة المراد التسجيل فيهاعلى موقع ال يمكنكم اإلطالع
 

 في الوقت المناسب. المرغوبة المدرسة البحث عنفي  والبدءاإلستشارة بينصح 
 
 

Text zu Frage 3: 
؟، فهل يمكن تغييرها في أي وقتعدم رضاء الطفل عن المدرسةفي حال   

 
وال يمكن القيام به إال سهال ليس كان الطفل يرغب باإلنتقال من المدرسة اإللزامية فالتغيير بهذا النوع من المدارس  ذاإ

االبحث عن  يهأما إذا كان الطفل يرغب في اإلنتقال من احدى مدارس التعليم المهني المتوسط فيجب علألسباب معينة. 
باإلضافة الى إلغاء التسجيل في المدرسة القديمة والتسجيل في المدرسة الجديدة بالمدارس(  اإلتصال)مدرسة جديدة 

في المدرسة القديمة. ل إلغاء التسجيل كتابيافي المدرسة الجديدة قبقعد دراسي م تأمين ما يهم هوبنفسه.   
 

رسة.قبل التفكير في تغيير المد فضلونينصح بمناقشة أمر تغيير المدرسة مع معلمي الصف واألساتذة الم   
 

 
Text zu Frage 4: 
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 رشادياإلدليل الاألسئلة المتكررة: 
Text zu Folie 1: 
 

،لي وأولياء أمور الطالبحضرة أها  
.ناجح للحياةالتعليم الجيد هو األساس لمستقبل مهني وتخطيط   

.من األسئلة لكثيراعني ت –ير من الخيارات كثال  
أسئلتكم بخصوص المدارس والتدريب المهنيعلى جميع أجوبتنا  هنا تجدون   
 

FAQ Schule 
سئلة المتكررة: المدرسةاأل  

 
Text zu Frage 1: 

 كيف أجد المدرسة المناسبة لطفلي؟
 

لمدارس  أيام الباب المفتوحتعتبر. مالتي تتوافق مع نقاط قوة واهتمامات ومواهب طفلك المناسبة إختيار المدرسةمن المهم 
 في إختيار معا األهل والطفل للتعرف على المدرسة المرغوب بها. كما أن معارض التوظيف تساعد فرصة جيدةفيينا 

مناسبة.الالمدرسة   
 
 

Text zu Frage 2: 
؟مدرسة تكميليةفي  يسجل طفلأكيف ومتى   

 
عطلة الفصل  مباشرة بعدوذلك ، من السنة الدراسية الحاليةفبراير في شهر  التكميليةيتم التسجيل في المدرسة عادة 

 . لذلك)العطلة اإلنتصافية( خالل الفصل الدراسي األول المسبقيمكن أيضا التسجيل في بعض المدارس . األول الدراسي
: شهادة لموعد التسجيل التالية األوراق المطلوبةوإحضار إدراة المدرسة المرغوبةتحديد موعد مع يجب على األهل 

شترط ت تكميلية. بعض المدارس الالشهادة المدرسيةو لصحيةاإلقامة، البطاقة ا أو الجنسيةإثبات ، إفادة السكنالميالد، 
 التفاصيلللمزيد من في شهر يناير. الخاصة بها قبول الإجراءات  تتم، أخرى في مدارسو، للقبول معينة دراسية درجات

 . مدرسة المراد التسجيل فيهاعلى موقع ال يمكنكم اإلطالع
 

 في الوقت المناسب. المرغوبة المدرسة البحث عنفي  والبدءاإلستشارة بينصح 
 
 

Text zu Frage 3: 
؟، فهل يمكن تغييرها في أي وقتعدم رضاء الطفل عن المدرسةفي حال   

 
وال يمكن القيام به إال سهال ليس كان الطفل يرغب باإلنتقال من المدرسة اإللزامية فالتغيير بهذا النوع من المدارس  ذاإ

االبحث عن  يهأما إذا كان الطفل يرغب في اإلنتقال من احدى مدارس التعليم المهني المتوسط فيجب علألسباب معينة. 
باإلضافة الى إلغاء التسجيل في المدرسة القديمة والتسجيل في المدرسة الجديدة بالمدارس(  اإلتصال)مدرسة جديدة 

في المدرسة القديمة. ل إلغاء التسجيل كتابيافي المدرسة الجديدة قبقعد دراسي م تأمين ما يهم هوبنفسه.   
 

رسة.قبل التفكير في تغيير المد فضلونينصح بمناقشة أمر تغيير المدرسة مع معلمي الصف واألساتذة الم   
 

 
Text zu Frage 4: 

 

     



 على الرغم من استيفائه لشروط القبول؟ المرغوب فيهاماذا لو لم يحصل الطفل على مكان في المدرسة   
 

تهافت لل يعودوذلك  ،ال يحصل الطفل على مقعد في المدرسة المرغوبة على الرغم من اسئيفائه لشروط القبول قدلألسف، 
 مقاعدهال كيفية منح يحق لكل مدرسة أن تقرر بشكل مستقكما أنه  ،المدرسةهذه الكبير من قبل الطالب للتسجيل في 

.ةالدراسي  
التوجه إلى إحدى المدارس األخرى المذكورة هنا في قسم األسئلة  كم، يمكنفي حال تم رفض الطفل من قبل المدرسة 

 الشائعة. 
 

 
Text zu Frage 5: 

كطالب غير نظامي؟ صنفكيف يتم تقييم الطفل الم  
 
ال ، على سبيل المثالإذا كان  تم تصنيف الطفل على أنه طالب غير نظامي إذا لم يكن قادًرا على استيعاب الدروسي

اللغة األلمانية جيًدا بعد. يستطيع فهم  
تصنيف تلك  في هذه الحالة يتم ،بسبب عدم معرفته للغة التدريسفي بعض المواد غير ممكنا،  البكان تقييم أداء الطن إ

بشكل عام . من المدرسة إثبات حضوره للعام الدراسي يحصل الطفل، وفي نهاية العام الدراسي يتم بـ "غير مقيمة" المواد
.كحد أقصى تصنيف الطفل كطالب غير نظامي لمدة سنتين يتم  

 
Text zu Frage 6  
 

 ؟الطفل بصف دعم اللغة األلمانية التحاقماذا يعني 
 

ألماني( األساس في تقييم مستوى اللغة األلمانية عند الطفل وتحديد ما  -)أداة قياس لتحليل الكفاءة  MIKA-Dيعد إختبار 
 .Deutschförderklasse إذا كان بحاجة إلى حضور صف دعم اللغة األلمانية

ذلك يتم تحويله ما كطالب نظامي أو كطالب غير نظامي، وبناء على إيتم تصنيف الطفل  االختبار،استنادا إلى نتيجة هذا 
 اللغة األلمانية.  تحسينالى صف أو كورس 

 يتموال  -ساعة في األسبوع  ٢٠إلى  ١٥ بين -دعم اللغة األلمانية، يتم تدريس الجزء األكبر من حصص التعليم  صففي 
 ساعات في األسبوع. ٦الطفل حوالي  األلمانية يدرس. أما في دورة اللغة ةالعادي وفالتدريس في الصف

، في النهايةإنتقاله إلى المستوى الدراسي التالي. إمكانية حاسمة في تحديد مستوى الطالب و  MIKA-Dتعتبر نتيجة اختبار 
 .تهأو إعاد الصف الطالب غير النظامي إجتياز بإمكانكان  ذاإ Schulkonferenzيتم البت في المؤتمر المدرسي 

 
 
Text zu Frage 7: 

 صف إذا كانت عالماته المدرسية سيئة؟يجب على الطفل إعادة ال هل
 

 على الشهادة. مرسبةمستوى المدرسي التالي حتى مع وجود عالمة المن حيث المبدأ، من الممكن االنتقال إلى 
إذا كان الطفل يشعر باإلرتياح في المدرسة، لديه الحافز، وال يشكل إنتقاله الى صف جديد عبئا عليه، وإذا كان إنهاء 

في هذه الحالة للوظيفة المرغوب دراستها في المستقبل، فإن إعادة الصف تعتبر  شرطا مطلوبا Schulabschluss التعليم
لوظيفة للتقديم على ا ليس شرطافيها  التعليمفي المدرسة وإنهاء  اخيارا جيدا. وعلى عكس ذلك، إذا كان الطفل غير مرتاح

دم إعادة الصف واإلنتقال الى المستوى الدراسي التالي مناسبا في هذه بع فقد يكون الخيار ،المراد دراستها في المستقبل
 الحالة.

اإلستفادة من عروض دروس التقوية المجانية،  من خالل تفاديهطبعا  يمكنشخصي، و رهو في النهاية قرا إعادة الصف
 معا.المناسبة العروض غير المدرسية، إجراء مناقشات مع أساتذة الصف وإيجاد الحلول 

 
 
Text zu Frage 8: 
 

 اإلحتياجات التعليمية الخاصة؟لذوي  الدعم التعليمي الخاص عن معرفته هللأل ينبغيما الذي 
 

 على الرغم من استيفائه لشروط القبول؟ المرغوب فيهاماذا لو لم يحصل الطفل على مكان في المدرسة   
 

تهافت لل يعودوذلك  ،ال يحصل الطفل على مقعد في المدرسة المرغوبة على الرغم من اسئيفائه لشروط القبول قدلألسف، 
 مقاعدهال كيفية منح يحق لكل مدرسة أن تقرر بشكل مستقكما أنه  ،المدرسةهذه الكبير من قبل الطالب للتسجيل في 

.ةالدراسي  
التوجه إلى إحدى المدارس األخرى المذكورة هنا في قسم األسئلة  كم، يمكنفي حال تم رفض الطفل من قبل المدرسة 

 الشائعة. 
 

 
Text zu Frage 5: 

كطالب غير نظامي؟ صنفكيف يتم تقييم الطفل الم  
 
ال ، على سبيل المثالإذا كان  تم تصنيف الطفل على أنه طالب غير نظامي إذا لم يكن قادًرا على استيعاب الدروسي

اللغة األلمانية جيًدا بعد. يستطيع فهم  
تصنيف تلك  في هذه الحالة يتم ،بسبب عدم معرفته للغة التدريسفي بعض المواد غير ممكنا،  البكان تقييم أداء الطن إ

بشكل عام . من المدرسة إثبات حضوره للعام الدراسي يحصل الطفل، وفي نهاية العام الدراسي يتم بـ "غير مقيمة" المواد
.كحد أقصى تصنيف الطفل كطالب غير نظامي لمدة سنتين يتم  

 
Text zu Frage 6  
 

 ؟الطفل بصف دعم اللغة األلمانية التحاقماذا يعني 
 

ألماني( األساس في تقييم مستوى اللغة األلمانية عند الطفل وتحديد ما  -)أداة قياس لتحليل الكفاءة  MIKA-Dيعد إختبار 
 .Deutschförderklasse إذا كان بحاجة إلى حضور صف دعم اللغة األلمانية

ذلك يتم تحويله ما كطالب نظامي أو كطالب غير نظامي، وبناء على إيتم تصنيف الطفل  االختبار،استنادا إلى نتيجة هذا 
 اللغة األلمانية.  تحسينالى صف أو كورس 

 يتموال  -ساعة في األسبوع  ٢٠إلى  ١٥ بين -دعم اللغة األلمانية، يتم تدريس الجزء األكبر من حصص التعليم  صففي 
 ساعات في األسبوع. ٦الطفل حوالي  األلمانية يدرس. أما في دورة اللغة ةالعادي وفالتدريس في الصف

، في النهايةإنتقاله إلى المستوى الدراسي التالي. إمكانية حاسمة في تحديد مستوى الطالب و  MIKA-Dتعتبر نتيجة اختبار 
 .تهأو إعاد الصف الطالب غير النظامي إجتياز بإمكانكان  ذاإ Schulkonferenzيتم البت في المؤتمر المدرسي 

 
 
Text zu Frage 7: 

 صف إذا كانت عالماته المدرسية سيئة؟يجب على الطفل إعادة ال هل
 

 على الشهادة. مرسبةمستوى المدرسي التالي حتى مع وجود عالمة المن حيث المبدأ، من الممكن االنتقال إلى 
إذا كان الطفل يشعر باإلرتياح في المدرسة، لديه الحافز، وال يشكل إنتقاله الى صف جديد عبئا عليه، وإذا كان إنهاء 

في هذه الحالة للوظيفة المرغوب دراستها في المستقبل، فإن إعادة الصف تعتبر  شرطا مطلوبا Schulabschluss التعليم
لوظيفة للتقديم على ا ليس شرطافيها  التعليمفي المدرسة وإنهاء  اخيارا جيدا. وعلى عكس ذلك، إذا كان الطفل غير مرتاح

دم إعادة الصف واإلنتقال الى المستوى الدراسي التالي مناسبا في هذه بع فقد يكون الخيار ،المراد دراستها في المستقبل
 الحالة.

اإلستفادة من عروض دروس التقوية المجانية،  من خالل تفاديهطبعا  يمكنشخصي، و رهو في النهاية قرا إعادة الصف
 معا.المناسبة العروض غير المدرسية، إجراء مناقشات مع أساتذة الصف وإيجاد الحلول 

 
 
Text zu Frage 8: 
 

 اإلحتياجات التعليمية الخاصة؟لذوي  الدعم التعليمي الخاص عن معرفته هللأل ينبغيما الذي 
 

 على الرغم من استيفائه لشروط القبول؟ المرغوب فيهاماذا لو لم يحصل الطفل على مكان في المدرسة   
 

تهافت لل يعودوذلك  ،ال يحصل الطفل على مقعد في المدرسة المرغوبة على الرغم من اسئيفائه لشروط القبول قدلألسف، 
 مقاعدهال كيفية منح يحق لكل مدرسة أن تقرر بشكل مستقكما أنه  ،المدرسةهذه الكبير من قبل الطالب للتسجيل في 

.ةالدراسي  
التوجه إلى إحدى المدارس األخرى المذكورة هنا في قسم األسئلة  كم، يمكنفي حال تم رفض الطفل من قبل المدرسة 

 الشائعة. 
 

 
Text zu Frage 5: 

كطالب غير نظامي؟ صنفكيف يتم تقييم الطفل الم  
 
ال ، على سبيل المثالإذا كان  تم تصنيف الطفل على أنه طالب غير نظامي إذا لم يكن قادًرا على استيعاب الدروسي

اللغة األلمانية جيًدا بعد. يستطيع فهم  
تصنيف تلك  في هذه الحالة يتم ،بسبب عدم معرفته للغة التدريسفي بعض المواد غير ممكنا،  البكان تقييم أداء الطن إ

بشكل عام . من المدرسة إثبات حضوره للعام الدراسي يحصل الطفل، وفي نهاية العام الدراسي يتم بـ "غير مقيمة" المواد
.كحد أقصى تصنيف الطفل كطالب غير نظامي لمدة سنتين يتم  

 
Text zu Frage 6  
 

 ؟الطفل بصف دعم اللغة األلمانية التحاقماذا يعني 
 

ألماني( األساس في تقييم مستوى اللغة األلمانية عند الطفل وتحديد ما  -)أداة قياس لتحليل الكفاءة  MIKA-Dيعد إختبار 
 .Deutschförderklasse إذا كان بحاجة إلى حضور صف دعم اللغة األلمانية

ذلك يتم تحويله ما كطالب نظامي أو كطالب غير نظامي، وبناء على إيتم تصنيف الطفل  االختبار،استنادا إلى نتيجة هذا 
 اللغة األلمانية.  تحسينالى صف أو كورس 

 يتموال  -ساعة في األسبوع  ٢٠إلى  ١٥ بين -دعم اللغة األلمانية، يتم تدريس الجزء األكبر من حصص التعليم  صففي 
 ساعات في األسبوع. ٦الطفل حوالي  األلمانية يدرس. أما في دورة اللغة ةالعادي وفالتدريس في الصف

، في النهايةإنتقاله إلى المستوى الدراسي التالي. إمكانية حاسمة في تحديد مستوى الطالب و  MIKA-Dتعتبر نتيجة اختبار 
 .تهأو إعاد الصف الطالب غير النظامي إجتياز بإمكانكان  ذاإ Schulkonferenzيتم البت في المؤتمر المدرسي 

 
 
Text zu Frage 7: 

 صف إذا كانت عالماته المدرسية سيئة؟يجب على الطفل إعادة ال هل
 

 على الشهادة. مرسبةمستوى المدرسي التالي حتى مع وجود عالمة المن حيث المبدأ، من الممكن االنتقال إلى 
إذا كان الطفل يشعر باإلرتياح في المدرسة، لديه الحافز، وال يشكل إنتقاله الى صف جديد عبئا عليه، وإذا كان إنهاء 

في هذه الحالة للوظيفة المرغوب دراستها في المستقبل، فإن إعادة الصف تعتبر  شرطا مطلوبا Schulabschluss التعليم
لوظيفة للتقديم على ا ليس شرطافيها  التعليمفي المدرسة وإنهاء  اخيارا جيدا. وعلى عكس ذلك، إذا كان الطفل غير مرتاح

دم إعادة الصف واإلنتقال الى المستوى الدراسي التالي مناسبا في هذه بع فقد يكون الخيار ،المراد دراستها في المستقبل
 الحالة.

اإلستفادة من عروض دروس التقوية المجانية،  من خالل تفاديهطبعا  يمكنشخصي، و رهو في النهاية قرا إعادة الصف
 معا.المناسبة العروض غير المدرسية، إجراء مناقشات مع أساتذة الصف وإيجاد الحلول 

 
 
Text zu Frage 8: 
 

 اإلحتياجات التعليمية الخاصة؟لذوي  الدعم التعليمي الخاص عن معرفته هللأل ينبغيما الذي 
موجه لألطفال والشباب ذوي اإلحتياجات  Sonderpädagogische Förderbedarf Derالدعم التعليمي الخاص ال  

التقديم في مديرية  ميمكنك ،أوصياء قانونيين مالتعليمية الخاصة، بحيث يحصلوا على المزيد من الدعم والمساعدة. بصفتك
 أو من خالل إدارة المدرسة. شخصيا الدعم التعليمي لذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصةللحصول على التربية والتعليم 

يتم تدريسه وفقًا لمنهج خاص بذوي اإلحتياجات التعليمية لكن ، ويمكن دمج الطفل في أحد الصفوف العادية عد ذلك،ب
 الخاصة.
على  تهإثبات قدرتقديم من نظام الدعم التعليمي لذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصة بمجرد  الطفلسحب  كما يمكن

 .عن طريق مديرية التربية والتعليمضا أي يتمحضور الفصول الدراسية العادية، وذلك 
 

FAQ Lehre 
 : الوظيفة التدريبيةاألسئلة المتكررة

 
Text zu Frage 9: 
 

 مكان للتدريب المهني؟ يكيف يجد طفل
 

في محركات البحث المخصصة للوظائف على  ،على سبيل المثال ،من قبل الطالبالمهني يتم البحث على مكان للتدريب 
 ٢٠٠هناك أكثر من ومن الجدير بالذكر أن الوظيفة التدريبية مع اهتمامات وميول الطفل.  وافقتمن المهم جدا اإلنترنت. 

 ال سيما في معجم الوظائف التابع لمكتب العمل  في هذا الكم من الخيارات البحث الجيدإن فوظيفة تدريبية، لذلك، 
Berufslexikonأو في كمبيوتر معلومات الوظيفة Berufsinfocomputer  العناء يستحق. 

 
 
Text zu Frage 10: 

 كيف يجري التدريب الوظيفي؟
 

 ويتعلم الكثير في الممارسة العملية.  تدريب في التدريب المهني، يعمل الطفل في شركة
، يلتحق ى ذلكعالوة علمهني وتوقيعه من قبل الطفل واألهل معا. التدريب اليتم إبرام عقد  ،في حال كان الطفل قاصرا

 ٢ منفترة التدريب المهني  تتراوح، اإلجمالب .الطفل بالمدرسة المهنية، ويدرس فيها حوالي خمس مدة التدريب المهني
، وذلك في آن واحد حسب اإلختصاص. من الممكن أيضا الجمع بين التدريب المهني ودراسة الماتورا –سنوات  ٤إلى 

 على جميع إختصاصات التدريب المهني. نطبقي
 

 
Text zu Frage 11: 

 مشاكل أثناء التدريب المهني؟ نيفعل إذا واجهتأماذا 
 

يمكنك مناقشة المسألة مع مدربك/مدربتك أو التواصل مع مجلس العمال في  حيث طلب المساعدة. يجبفي هذه الحالة 
لهذا الغرض أو لإلستفسار سواء   Lehrlingscoachingالتواصل مع خدمة دعم المتدربين أيضا الشركة. كما يمكنك 

 عن مسألة تغيير المهنة التدريبية أيضا.
قسم وLehrlings- und Jugendschutz  والشباب على المزيد من المعلومات من دليل حماية المتدربينإحصل 

 المتدربين في نقابة العمال.
 

 
Text zu Frage 12: 

 أسئلة عامة حول التعليم
 

 الحصول على التوجيه بخصوص فرص التدريب المتاحة؟ نيأين يمكن
 

هناك الكثير من الفرص التعليمية المتاحة أمام طفلك. األهم هو التوجيه والحصول على المعلومات. هناك عدة وسائل 
  AK Jopsy ال وتطبيق  Berufskompassلعلى سبيل المثال ا ،المهنية اتختبارات االهتمامااإلستعانة بها كيمكنكم 

 ، كما يقدم أيًضا اقتراحات بشأن المهن التي قد تكون مناسبة له.واهتماماتهعلى معرفة ميوله  طفلكمالذي يساعد 

 على الرغم من استيفائه لشروط القبول؟ المرغوب فيهاماذا لو لم يحصل الطفل على مكان في المدرسة   
 

تهافت لل يعودوذلك  ،ال يحصل الطفل على مقعد في المدرسة المرغوبة على الرغم من اسئيفائه لشروط القبول قدلألسف، 
 مقاعدهال كيفية منح يحق لكل مدرسة أن تقرر بشكل مستقكما أنه  ،المدرسةهذه الكبير من قبل الطالب للتسجيل في 

.ةالدراسي  
التوجه إلى إحدى المدارس األخرى المذكورة هنا في قسم األسئلة  كم، يمكنفي حال تم رفض الطفل من قبل المدرسة 

 الشائعة. 
 

 
Text zu Frage 5: 

كطالب غير نظامي؟ صنفكيف يتم تقييم الطفل الم  
 
ال ، على سبيل المثالإذا كان  تم تصنيف الطفل على أنه طالب غير نظامي إذا لم يكن قادًرا على استيعاب الدروسي

اللغة األلمانية جيًدا بعد. يستطيع فهم  
تصنيف تلك  في هذه الحالة يتم ،بسبب عدم معرفته للغة التدريسفي بعض المواد غير ممكنا،  البكان تقييم أداء الطن إ

بشكل عام . من المدرسة إثبات حضوره للعام الدراسي يحصل الطفل، وفي نهاية العام الدراسي يتم بـ "غير مقيمة" المواد
.كحد أقصى تصنيف الطفل كطالب غير نظامي لمدة سنتين يتم  

 
Text zu Frage 6  
 

 ؟الطفل بصف دعم اللغة األلمانية التحاقماذا يعني 
 

ألماني( األساس في تقييم مستوى اللغة األلمانية عند الطفل وتحديد ما  -)أداة قياس لتحليل الكفاءة  MIKA-Dيعد إختبار 
 .Deutschförderklasse إذا كان بحاجة إلى حضور صف دعم اللغة األلمانية

ذلك يتم تحويله ما كطالب نظامي أو كطالب غير نظامي، وبناء على إيتم تصنيف الطفل  االختبار،استنادا إلى نتيجة هذا 
 اللغة األلمانية.  تحسينالى صف أو كورس 

 يتموال  -ساعة في األسبوع  ٢٠إلى  ١٥ بين -دعم اللغة األلمانية، يتم تدريس الجزء األكبر من حصص التعليم  صففي 
 ساعات في األسبوع. ٦الطفل حوالي  األلمانية يدرس. أما في دورة اللغة ةالعادي وفالتدريس في الصف

، في النهايةإنتقاله إلى المستوى الدراسي التالي. إمكانية حاسمة في تحديد مستوى الطالب و  MIKA-Dتعتبر نتيجة اختبار 
 .تهأو إعاد الصف الطالب غير النظامي إجتياز بإمكانكان  ذاإ Schulkonferenzيتم البت في المؤتمر المدرسي 

 
 
Text zu Frage 7: 

 صف إذا كانت عالماته المدرسية سيئة؟يجب على الطفل إعادة ال هل
 

 على الشهادة. مرسبةمستوى المدرسي التالي حتى مع وجود عالمة المن حيث المبدأ، من الممكن االنتقال إلى 
إذا كان الطفل يشعر باإلرتياح في المدرسة، لديه الحافز، وال يشكل إنتقاله الى صف جديد عبئا عليه، وإذا كان إنهاء 

في هذه الحالة للوظيفة المرغوب دراستها في المستقبل، فإن إعادة الصف تعتبر  شرطا مطلوبا Schulabschluss التعليم
لوظيفة للتقديم على ا ليس شرطافيها  التعليمفي المدرسة وإنهاء  اخيارا جيدا. وعلى عكس ذلك، إذا كان الطفل غير مرتاح

دم إعادة الصف واإلنتقال الى المستوى الدراسي التالي مناسبا في هذه بع فقد يكون الخيار ،المراد دراستها في المستقبل
 الحالة.

اإلستفادة من عروض دروس التقوية المجانية،  من خالل تفاديهطبعا  يمكنشخصي، و رهو في النهاية قرا إعادة الصف
 معا.المناسبة العروض غير المدرسية، إجراء مناقشات مع أساتذة الصف وإيجاد الحلول 

 
 
Text zu Frage 8: 
 

 اإلحتياجات التعليمية الخاصة؟لذوي  الدعم التعليمي الخاص عن معرفته هللأل ينبغيما الذي 
 

                    



موجه لألطفال والشباب ذوي اإلحتياجات  Sonderpädagogische Förderbedarf Derالدعم التعليمي الخاص ال 
التقديم في مديرية  ميمكنك ،أوصياء قانونيين مالتعليمية الخاصة، بحيث يحصلوا على المزيد من الدعم والمساعدة. بصفتك

 أو من خالل إدارة المدرسة. شخصيا الدعم التعليمي لذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصةللحصول على التربية والتعليم 
يتم تدريسه وفقًا لمنهج خاص بذوي اإلحتياجات التعليمية لكن ، ويمكن دمج الطفل في أحد الصفوف العادية عد ذلك،ب

 الخاصة.
على  تهإثبات قدرتقديم من نظام الدعم التعليمي لذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصة بمجرد  الطفلسحب  كما يمكن

 .عن طريق مديرية التربية والتعليمضا أي يتمحضور الفصول الدراسية العادية، وذلك 
 

FAQ Lehre 
 : الوظيفة التدريبيةاألسئلة المتكررة

 
Text zu Frage 9: 
 

 مكان للتدريب المهني؟ يكيف يجد طفل
 

في محركات البحث المخصصة للوظائف على  ،على سبيل المثال ،من قبل الطالبالمهني يتم البحث على مكان للتدريب 
 ٢٠٠هناك أكثر من ومن الجدير بالذكر أن الوظيفة التدريبية مع اهتمامات وميول الطفل.  وافقتمن المهم جدا اإلنترنت. 

 ال سيما في معجم الوظائف التابع لمكتب العمل  في هذا الكم من الخيارات البحث الجيدإن فوظيفة تدريبية، لذلك، 
Berufslexikonأو في كمبيوتر معلومات الوظيفة Berufsinfocomputer  العناء يستحق. 

 
 
Text zu Frage 10: 

 كيف يجري التدريب الوظيفي؟
 

 ويتعلم الكثير في الممارسة العملية.  تدريب في التدريب المهني، يعمل الطفل في شركة
، يلتحق ى ذلكعالوة علمهني وتوقيعه من قبل الطفل واألهل معا. التدريب اليتم إبرام عقد  ،في حال كان الطفل قاصرا

 ٢ منفترة التدريب المهني  تتراوح، اإلجمالب .الطفل بالمدرسة المهنية، ويدرس فيها حوالي خمس مدة التدريب المهني
، وذلك في آن واحد حسب اإلختصاص. من الممكن أيضا الجمع بين التدريب المهني ودراسة الماتورا –سنوات  ٤إلى 

 على جميع إختصاصات التدريب المهني. نطبقي
 

 
Text zu Frage 11: 

 مشاكل أثناء التدريب المهني؟ نيفعل إذا واجهتأماذا 
 

يمكنك مناقشة المسألة مع مدربك/مدربتك أو التواصل مع مجلس العمال في  حيث طلب المساعدة. يجبفي هذه الحالة 
لهذا الغرض أو لإلستفسار سواء   Lehrlingscoachingالتواصل مع خدمة دعم المتدربين أيضا الشركة. كما يمكنك 

 عن مسألة تغيير المهنة التدريبية أيضا.
قسم وLehrlings- und Jugendschutz  والشباب على المزيد من المعلومات من دليل حماية المتدربينإحصل 

 المتدربين في نقابة العمال.
 

 
Text zu Frage 12: 

 أسئلة عامة حول التعليم
 

 الحصول على التوجيه بخصوص فرص التدريب المتاحة؟ نيأين يمكن
 

هناك الكثير من الفرص التعليمية المتاحة أمام طفلك. األهم هو التوجيه والحصول على المعلومات. هناك عدة وسائل 
  AK Jopsy ال وتطبيق  Berufskompassلعلى سبيل المثال ا ،المهنية اتختبارات االهتمامااإلستعانة بها كيمكنكم 

 ، كما يقدم أيًضا اقتراحات بشأن المهن التي قد تكون مناسبة له.واهتماماتهعلى معرفة ميوله  طفلكمالذي يساعد 

موجه لألطفال والشباب ذوي اإلحتياجات  Sonderpädagogische Förderbedarf Derالدعم التعليمي الخاص ال 
التقديم في مديرية  ميمكنك ،أوصياء قانونيين مالتعليمية الخاصة، بحيث يحصلوا على المزيد من الدعم والمساعدة. بصفتك

 أو من خالل إدارة المدرسة. شخصيا الدعم التعليمي لذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصةللحصول على التربية والتعليم 
يتم تدريسه وفقًا لمنهج خاص بذوي اإلحتياجات التعليمية لكن ، ويمكن دمج الطفل في أحد الصفوف العادية عد ذلك،ب

 الخاصة.
على  تهإثبات قدرتقديم من نظام الدعم التعليمي لذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصة بمجرد  الطفلسحب  كما يمكن

 .عن طريق مديرية التربية والتعليمضا أي يتمحضور الفصول الدراسية العادية، وذلك 
 

FAQ Lehre 
 : الوظيفة التدريبيةاألسئلة المتكررة

 
Text zu Frage 9: 
 

 مكان للتدريب المهني؟ يكيف يجد طفل
 

في محركات البحث المخصصة للوظائف على  ،على سبيل المثال ،من قبل الطالبالمهني يتم البحث على مكان للتدريب 
 ٢٠٠هناك أكثر من ومن الجدير بالذكر أن الوظيفة التدريبية مع اهتمامات وميول الطفل.  وافقتمن المهم جدا اإلنترنت. 

 ال سيما في معجم الوظائف التابع لمكتب العمل  في هذا الكم من الخيارات البحث الجيدإن فوظيفة تدريبية، لذلك، 
Berufslexikonأو في كمبيوتر معلومات الوظيفة Berufsinfocomputer  العناء يستحق. 

 
 
Text zu Frage 10: 

 كيف يجري التدريب الوظيفي؟
 

 ويتعلم الكثير في الممارسة العملية.  تدريب في التدريب المهني، يعمل الطفل في شركة
، يلتحق ى ذلكعالوة علمهني وتوقيعه من قبل الطفل واألهل معا. التدريب اليتم إبرام عقد  ،في حال كان الطفل قاصرا

 ٢ منفترة التدريب المهني  تتراوح، اإلجمالب .الطفل بالمدرسة المهنية، ويدرس فيها حوالي خمس مدة التدريب المهني
، وذلك في آن واحد حسب اإلختصاص. من الممكن أيضا الجمع بين التدريب المهني ودراسة الماتورا –سنوات  ٤إلى 

 على جميع إختصاصات التدريب المهني. نطبقي
 

 
Text zu Frage 11: 

 مشاكل أثناء التدريب المهني؟ نيفعل إذا واجهتأماذا 
 

يمكنك مناقشة المسألة مع مدربك/مدربتك أو التواصل مع مجلس العمال في  حيث طلب المساعدة. يجبفي هذه الحالة 
لهذا الغرض أو لإلستفسار سواء   Lehrlingscoachingالتواصل مع خدمة دعم المتدربين أيضا الشركة. كما يمكنك 

 عن مسألة تغيير المهنة التدريبية أيضا.
قسم وLehrlings- und Jugendschutz  والشباب على المزيد من المعلومات من دليل حماية المتدربينإحصل 

 المتدربين في نقابة العمال.
 

 
Text zu Frage 12: 

 أسئلة عامة حول التعليم
 

 الحصول على التوجيه بخصوص فرص التدريب المتاحة؟ نيأين يمكن
 

هناك الكثير من الفرص التعليمية المتاحة أمام طفلك. األهم هو التوجيه والحصول على المعلومات. هناك عدة وسائل 
  AK Jopsy ال وتطبيق  Berufskompassلعلى سبيل المثال ا ،المهنية اتختبارات االهتمامااإلستعانة بها كيمكنكم 

 ، كما يقدم أيًضا اقتراحات بشأن المهن التي قد تكون مناسبة له.واهتماماتهعلى معرفة ميوله  طفلكمالذي يساعد 

موجه لألطفال والشباب ذوي اإلحتياجات  Sonderpädagogische Förderbedarf Derالدعم التعليمي الخاص ال 
التقديم في مديرية  ميمكنك ،أوصياء قانونيين مالتعليمية الخاصة، بحيث يحصلوا على المزيد من الدعم والمساعدة. بصفتك

 أو من خالل إدارة المدرسة. شخصيا الدعم التعليمي لذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصةللحصول على التربية والتعليم 
يتم تدريسه وفقًا لمنهج خاص بذوي اإلحتياجات التعليمية لكن ، ويمكن دمج الطفل في أحد الصفوف العادية عد ذلك،ب

 الخاصة.
على  تهإثبات قدرتقديم من نظام الدعم التعليمي لذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصة بمجرد  الطفلسحب  كما يمكن

 .عن طريق مديرية التربية والتعليمضا أي يتمحضور الفصول الدراسية العادية، وذلك 
 

FAQ Lehre 
 : الوظيفة التدريبيةاألسئلة المتكررة

 
Text zu Frage 9: 
 

 مكان للتدريب المهني؟ يكيف يجد طفل
 

في محركات البحث المخصصة للوظائف على  ،على سبيل المثال ،من قبل الطالبالمهني يتم البحث على مكان للتدريب 
 ٢٠٠هناك أكثر من ومن الجدير بالذكر أن الوظيفة التدريبية مع اهتمامات وميول الطفل.  وافقتمن المهم جدا اإلنترنت. 

 ال سيما في معجم الوظائف التابع لمكتب العمل  في هذا الكم من الخيارات البحث الجيدإن فوظيفة تدريبية، لذلك، 
Berufslexikonأو في كمبيوتر معلومات الوظيفة Berufsinfocomputer  العناء يستحق. 

 
 
Text zu Frage 10: 

 كيف يجري التدريب الوظيفي؟
 

 ويتعلم الكثير في الممارسة العملية.  تدريب في التدريب المهني، يعمل الطفل في شركة
، يلتحق ى ذلكعالوة علمهني وتوقيعه من قبل الطفل واألهل معا. التدريب اليتم إبرام عقد  ،في حال كان الطفل قاصرا

 ٢ منفترة التدريب المهني  تتراوح، اإلجمالب .الطفل بالمدرسة المهنية، ويدرس فيها حوالي خمس مدة التدريب المهني
، وذلك في آن واحد حسب اإلختصاص. من الممكن أيضا الجمع بين التدريب المهني ودراسة الماتورا –سنوات  ٤إلى 

 على جميع إختصاصات التدريب المهني. نطبقي
 

 
Text zu Frage 11: 

 مشاكل أثناء التدريب المهني؟ نيفعل إذا واجهتأماذا 
 

يمكنك مناقشة المسألة مع مدربك/مدربتك أو التواصل مع مجلس العمال في  حيث طلب المساعدة. يجبفي هذه الحالة 
لهذا الغرض أو لإلستفسار سواء   Lehrlingscoachingالتواصل مع خدمة دعم المتدربين أيضا الشركة. كما يمكنك 

 عن مسألة تغيير المهنة التدريبية أيضا.
قسم وLehrlings- und Jugendschutz  والشباب على المزيد من المعلومات من دليل حماية المتدربينإحصل 

 المتدربين في نقابة العمال.
 

 
Text zu Frage 12: 

 أسئلة عامة حول التعليم
 

 الحصول على التوجيه بخصوص فرص التدريب المتاحة؟ نيأين يمكن
 

هناك الكثير من الفرص التعليمية المتاحة أمام طفلك. األهم هو التوجيه والحصول على المعلومات. هناك عدة وسائل 
  AK Jopsy ال وتطبيق  Berufskompassلعلى سبيل المثال ا ،المهنية اتختبارات االهتمامااإلستعانة بها كيمكنكم 

 ، كما يقدم أيًضا اقتراحات بشأن المهن التي قد تكون مناسبة له.واهتماماتهعلى معرفة ميوله  طفلكمالذي يساعد 

موجه لألطفال والشباب ذوي اإلحتياجات  Sonderpädagogische Förderbedarf Derالدعم التعليمي الخاص ال 
التقديم في مديرية  ميمكنك ،أوصياء قانونيين مالتعليمية الخاصة، بحيث يحصلوا على المزيد من الدعم والمساعدة. بصفتك

 أو من خالل إدارة المدرسة. شخصيا الدعم التعليمي لذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصةللحصول على التربية والتعليم 
يتم تدريسه وفقًا لمنهج خاص بذوي اإلحتياجات التعليمية لكن ، ويمكن دمج الطفل في أحد الصفوف العادية عد ذلك،ب

 الخاصة.
على  تهإثبات قدرتقديم من نظام الدعم التعليمي لذوي اإلحتياجات التعليمية الخاصة بمجرد  الطفلسحب  كما يمكن

 .عن طريق مديرية التربية والتعليمضا أي يتمحضور الفصول الدراسية العادية، وذلك 
 

FAQ Lehre 
 : الوظيفة التدريبيةاألسئلة المتكررة

 
Text zu Frage 9: 
 

 مكان للتدريب المهني؟ يكيف يجد طفل
 

في محركات البحث المخصصة للوظائف على  ،على سبيل المثال ،من قبل الطالبالمهني يتم البحث على مكان للتدريب 
 ٢٠٠هناك أكثر من ومن الجدير بالذكر أن الوظيفة التدريبية مع اهتمامات وميول الطفل.  وافقتمن المهم جدا اإلنترنت. 

 ال سيما في معجم الوظائف التابع لمكتب العمل  في هذا الكم من الخيارات البحث الجيدإن فوظيفة تدريبية، لذلك، 
Berufslexikonأو في كمبيوتر معلومات الوظيفة Berufsinfocomputer  العناء يستحق. 

 
 
Text zu Frage 10: 

 كيف يجري التدريب الوظيفي؟
 

 ويتعلم الكثير في الممارسة العملية.  تدريب في التدريب المهني، يعمل الطفل في شركة
، يلتحق ى ذلكعالوة علمهني وتوقيعه من قبل الطفل واألهل معا. التدريب اليتم إبرام عقد  ،في حال كان الطفل قاصرا

 ٢ منفترة التدريب المهني  تتراوح، اإلجمالب .الطفل بالمدرسة المهنية، ويدرس فيها حوالي خمس مدة التدريب المهني
، وذلك في آن واحد حسب اإلختصاص. من الممكن أيضا الجمع بين التدريب المهني ودراسة الماتورا –سنوات  ٤إلى 

 على جميع إختصاصات التدريب المهني. نطبقي
 

 
Text zu Frage 11: 

 مشاكل أثناء التدريب المهني؟ نيفعل إذا واجهتأماذا 
 

يمكنك مناقشة المسألة مع مدربك/مدربتك أو التواصل مع مجلس العمال في  حيث طلب المساعدة. يجبفي هذه الحالة 
لهذا الغرض أو لإلستفسار سواء   Lehrlingscoachingالتواصل مع خدمة دعم المتدربين أيضا الشركة. كما يمكنك 

 عن مسألة تغيير المهنة التدريبية أيضا.
قسم وLehrlings- und Jugendschutz  والشباب على المزيد من المعلومات من دليل حماية المتدربينإحصل 

 المتدربين في نقابة العمال.
 

 
Text zu Frage 12: 

 أسئلة عامة حول التعليم
 

 الحصول على التوجيه بخصوص فرص التدريب المتاحة؟ نيأين يمكن
 

هناك الكثير من الفرص التعليمية المتاحة أمام طفلك. األهم هو التوجيه والحصول على المعلومات. هناك عدة وسائل 
  AK Jopsy ال وتطبيق  Berufskompassلعلى سبيل المثال ا ،المهنية اتختبارات االهتمامااإلستعانة بها كيمكنكم 

 ، كما يقدم أيًضا اقتراحات بشأن المهن التي قد تكون مناسبة له.واهتماماتهعلى معرفة ميوله  طفلكمالذي يساعد 
في  جيدة بدايةفي ما يزيد من فرص طفلك . في النمسا أصبح إلزاميا حتى سن الثامنة عشر يجدر المعرفة أن التعليم 

 عيش حياة كريمة.بالتالي العملية، الحصول على راتب أفضل وته حيا
 
 ينصح باإلستشارة بخصوص الفرص التعليمية العديدة المتاحة أمام طفلك. 

 
Allgemeine Bildungswegfragen 

 أسئلة عامة عن المسارات التعليمية
 

Text zu Frage 13: 
 

 ؟في مدرسة طفلي التواصل المتاحةما هي جهات 
 

في جمعيات  يمكنك أيًضا المشاركةكما إجتماعات األهل.  ال سيما عن طريق ،جدا التواصل مع مدرسي طفلك من المهم
  .مصالح أولياء األمور تجاه المدرسة تمثيلمنصة مهمة لتبادل وجهات النظر وتعتبر  ، حيثاألهل
 عدترتيب مولألهل  يمكنحيث  غيرها: المستشارون التربويون.عن ال تقل أهمية  تيجهات التواصل األخرى الومن 

 . منهم طلب اإلستشارةو
 .المدرسة الموجودين في النفس مأخصائيي علاألخصائيين االجتماعيين و التحدث إلى ال تترد فياألمر، استدعى إذا و
 
 !ملك تقديم المساعدة ستشارةاإلمراكز  من نحن والعديد، إنه ليسعدنا، فالمزيد من األسئلة مكان لديك نإ

 
 



في  جيدة بدايةفي ما يزيد من فرص طفلك . في النمسا أصبح إلزاميا حتى سن الثامنة عشر يجدر المعرفة أن التعليم 
 عيش حياة كريمة.بالتالي العملية، الحصول على راتب أفضل وته حيا
 
 ينصح باإلستشارة بخصوص الفرص التعليمية العديدة المتاحة أمام طفلك. 

 
Allgemeine Bildungswegfragen 

 أسئلة عامة عن المسارات التعليمية
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 عدترتيب مولألهل  يمكنحيث  غيرها: المستشارون التربويون.عن ال تقل أهمية  تيجهات التواصل األخرى الومن 

 . منهم طلب اإلستشارةو
 .المدرسة الموجودين في النفس مأخصائيي علاألخصائيين االجتماعيين و التحدث إلى ال تترد فياألمر، استدعى إذا و
 
 !ملك تقديم المساعدة ستشارةاإلمراكز  من نحن والعديد، إنه ليسعدنا، فالمزيد من األسئلة مكان لديك نإ
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