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م، اءیاول و  والدین  محتر
 

د. بعد از کالس هشتم،  هب فرزند شما اکنون در مرحله حسایس از زندگ   زیادی برای  های راهرس میتر
ن به همراه  و یا شغیل تحصییل ادامه آموزش ن امکانات زیاد با خود سواالت زیادی نت  وجود دارد. داشتر

ین ویدئو  در این میاورد.  ین و رایجتر  :پاسخ میدهیم مطرح شما  سواالت به مهمتر
 
  :یا مدرسهمکتب در رابطه با  سواالت در ابتدا  

 ۱) چگونه مکتب یا مدرسه مناسب را پیدا کنیم؟

منظور روز  نیا یفرزند شما باشد. برا یهای  و توانا قی، مناسب عال مکتبکه نوع   نستینکته مهم ا
مورد عالقه فرزند مکتب با  کیتا از نزد ،باشند یممناسب  نیو  یهامکتبروز  ا یو  ها مکتبباز  یدرها
ن همچن .دیشنا شو آخود  ن مشاغل ن شگاهینما ت   مناسب هستند.  نکار یا یبرا ت 

 
 کنید؟او ثبت نام می یمرحله بعدمکتب چگونه و چه وقت فرزند خود را برای ) ۲
 

ن دو ترم انجام میشود.  مکتبثبت نام برای  سال بعد، معمواًل در ماه فوریه بعد از تعطیالت بت 
ن وقت قبیلب البتهباشد موارد در زمستر اول هم ممکن یم پیشنوییس ثبت نام در بعضن  با مدیر  ا تعیت 

، .مکتب ن شناسنامه، ملدستل، گوایه تابیعت یا کارت اقامت، کارت بیمه و نامه از  به برای این ترمت 
الزم میباشند  خایص نمرات دریس،  ها و یا مدارس مکتب انواعاز  بعضن  برای.نیاز داریدمکتب ف طر 

مکتب و یا امتحانات ورودی وجود دارند که باید در ماه ژانویه برگزار کرد. بهتر است که در وبسایت 
 .دهید انجامرا به موقع مکتب را چک کنید و انتخاب نوع  این موضوع

 
 ؟کنیدآنرا براحتی عوض  یدتوان، آیا مینبودانتخابی شما باب میل فرزندتان مکتب  مدرسه یااگر ) ۳
 
 و فقط به دالئل خایص ستین به راحتر  یاجبار  التیمکتب در مرحله تحص ا یمدرسه  ضیتعو 
شخصا  د ی(، باBHS)شغیل متوسطه عایل ا ی( BMS)متوسطه شغیلمکاتب شود. در  س یم تواند یم

 .گرفت(   تماس تلفتن  گر ید های مکتبجستجو کرد )مثال با  گر یدمکتب  کیدر  امکان ثبت نامبرای 
: قبل از توصیه یک. نمودثبت نام  د یجدمکتب و در  دادرسما انرصاف  قبیلمکتب از  د یبا تیدر نها
 . د یباره مشورت کن نیمعلم مورد اعتماد خود در ا ا یبا معلم مربوطه و مکتب  ضیهر تعو 

 
علیرغم این  ی را براورده کرده باشد ولیمکتب ایمدرسه فرزند شما شرایط ورودی چنانچه اگر ) ۴

 توان کرد؟ثبت نام نشود چه میمکتب موضوع در آن 
 

اقدام  مکتتر  دانش آموز برای بیش از حدیکه تعداد چنان ،متاسفانه میتواند اتفاق بیفتد  مسالهاین 
د. نمیتوا مکتب آن  ،به ثبت نام کرده باشند  د مستقال در رابطه با ثبت نام دانش آموزان تصمیم بگت 

دیگری را از   نیگزیجا هایمکتبنشود، شما لیست  پذیرفته مکتباگر چنانچه فرزند شما در آن 
 .کنیدتهیه   را  نیگز یجا یهامکتب لیست ،بهتر است در اینباره از قبل .آنها دریافت خواهید کرد
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او  دروس ثبت نام شده، نمرات به عنوان دانش آموز غیر رسمی مکتب ایمدرسه  فرزند شما در) ۵
 د؟به چه صورت داده میشون

 رسیم ت  به عنوان دانش آموز غناتوان باشد،  دروس بیدر درک و تعق اگر ،مکتبفرزند شما در 
 یکه برا  . درویسستیبلد ن زبان آلماین  که هنوز به قدر کافن   اینکه  لیدل مثال به .شودیثبت نام م

 بافر  و نتیجه امتحاین  نمره بدون نمره صادر کرد،  آلماین  به زبان کافن   عدم آشنای   لیآنها نتوان به دل
 افتیرا در مکتب حضور در  فقط گوایه رسیم ت  دانش آموز غ یلیسال تحص انی. در پامانند یم

 ماه تکرار شود.  ۱۲هر مرتبه  و ،کل بار در۲ تواند یم حالت نیخواهد کرد. ا
 
 است؟ . این به چه معنیبگذراندفرزند شما در کالسی نشسته که درس تقویت زبان آلمانی را باید ) ۶
 

 تست زبان زیربنای تعلق به چنین کالسی، نتیجه
 MIKA-D (Messinstrument zur Kompetenzanalyse Deutsch)اساسباشد که برمی 

ر ، یا دغیر رسمیشود. در حالت می یا غیر رسمی و ا دانش آموز رسمیفرزند شم ،این تست نتیجه
 دنشونمیبرگزار نشیند که بیشتر دروس در کالس اصلیمی Deutschförderklasse  به نام  کالسی

در کورسی ساعت در هفته  ۶زبانش بهتر باشد، فقط  و یا اگر کمی )ساعت در هفته ۲۰تا  ۱۵حدود  (
 MIKA-D   ه تست زبان جنشیند و در پایان سال دوباره نتیمی Deutschförderkurs به نام 

 .کندرا دوباره تکرار می سال تحصیلیاینکه کند یا کند که او به یک کالس باالتر صعود میتعیین می
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  یآموز کار  در رابطه با سواالیر و اکنون 
 

 پیدا کند؟ یک فرصت کار آموزی شغلیمیتواند فرزند شما چگونه ) ۹

را باید شخصا مثال از طریق اینترنت و ماشینهای کاریابی جستجو کرد.  یشغل فرصت کار آموزی یک
دوره مختلف  ۲۰۰های او همخوانی داشته باشد. بیش از مهم اینست که این دوره با عالیق و توانایی

 ،سایت طریق در باره آنها را از کار آموزی وجود دارد که بهتر است تا اطالعات کافی
 AMS Berufslexikonو یا سایت BIC- Berufsinfocomputer پیدا کرد. 

  چگونه برگزار میشود؟ کار آموزی شغلیدوره یک ) ۱۰

گیرد. او با صاحب کار خود را فرا می شغلیدر یک دوره کار آموزی، فرزند شما در محیط کار وظایف 
امضا کنید. در کنار باید او و خود او آنرا  بندد که شما به عنوان ولیبیک قرارداد کارآموزی  باید خود

پنجم طول مدت کارآموزی.  کچیزی حدود ی ،هم برود (Berufschule) کارآموزیمکتب آن او باید به 
 اشد. همچنین این امکان وجود داردبسال می ۴تا  ۲، بین طول مدت دوره بسته به رشته شغلی ،در کل

 عنوان تحتخود را  Matura تا فرزند شما در کنار کار آموزی، دیپلم لیسه یا
Berufsreifeprüfung   .باشدمیمیسر های شغلیبه موازات همه دوره این بطور کلیونیز بگیرد. 

 

 توان کرد؟، چکار میآیدپیش  اگر در طول مدت کار آموزی مشکلی) ۱۱

 انیمربدر این باره صحبت کرد و یا به  دخو شغلی مربی باتوان کرد. مثال می ی کمکحتما باید جستجو
  مراجعه کرد، و یا با نماینده کارکنان شرکت  (Lehrlingscoaching) ای کار آموزانحرفه

(Betriebsrat) کار آموز یاحرفه یمرب .کردمشورت (Lehrlingscoach) رابطه با  در میتواند
 نیز کمک کند. همچنین با مشاوران مخصوص کار آموزان در اتاق کار تعویض فرصت شغلی

(Arbeiterkammer)اتاق اقتصاد رو د (Wirtschaftskammer) توان مشاوره کردمی. 

 
  آموزیس   سواالت عمویم و اکنون

 

 پیدا کنید؟ دسترسی امکانات آموزش شغلی یا و شغلی هدف یابی چه طریق میتوانید بهشما از ) ۱۲

باشد. یک ، بسیار مهم مید، مشاوره به منظور هدف یابیزیادی وجود دار راز آنجا که امکانات بسیا
مربوط به اداره  Berufskompass د که به طور مثال درباش های عالیق شغلییتواند، تستکمک م

 از اتاق کار Jopsy-APP اپلیکشن نهمچنی .توان انجام دادمی(AMS) اشتغال و کار
(Arbeiterkammer) نیز  های شغلیدر پایان تست پیشنهاد ومفید باشد، هدف  نیا یبرامیتواند

در اتریش دوره آموزش اجباری  که نستیا که نباید فراموش کرد مهم مساله کی. توان دریافت کردمی
و یا کند تا بتواند به شغل شانس فرزند شما را بیشتر می موضوع باشد. اینسالگی می ۱۸تا پایان سن 

شود. حتما در این  بهتر باشد و صاحب یک زندگیمد خود را داشته آدر ،دست یابدآموزش شغلی خود 
 .زمینه مشاوره کنید
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 ؟کنیدفرزند خود مشورت و یا گفتگو مکتب  ایمدرسه  در میتوانید با چه کسانی) ۱۳

، برای مکتبدانش آموزان با  اءیاول گفتگویسیار مهم است. روزهای تبادل نظر با معلمین فرزندتان ب
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