إدارة منطقة
ماينز بنغن

طرق و نظام
التعليم في
منطقة
ماينز بنغن

هل ممكن الحصول على شهادة
في مرحلة متأخرة ؟
يمكن للشخص الحصول على التاسع أو العاشر في
مدرسة كرايس فولكس هوخ شوله ماينز _بنغن أو
فولكس هوخ شوله في بنغن عندما ال يكون
الشخص حاصال ً على أية شهادة وليس في عمر
التعليم اإللزامي.

ما هو نظام التعليم الثنائي
(التدريب المهني) ؟
يتألف التدريب المهني المعترف به عالمياً من جزئين الجزء
النظري في المدارس المهنية والجزء العملي في الشركة أو
االمؤسسة التي سيقام فيها التدريب المهني.
مدة التدريب تتراوح على حسب كل أختصاص ما بين 4 _ 2
سنوات .
الشرط لبدأ التريب المهني هو شهادة الصف التاسع كحد
أدنى.
يتم التسجيل في المدارس المهنية عن طريق الشركة أو
المؤسسة التي سيقام فيها التدريب.

لإلجابة عن تساؤالتكم يمكنكم التواصل مع موظفين و موظفات
مدرسة كرايس فولكس هوخ شوله ماينز _ بنغن
(0 61 32) 7 87 - 7102
(0 61 32) 7 87 - 7199
www.kvhs-mainz-bingen.de
info@kvhs-mainz-bingen.de

Telefon:
Telefax:
Internet:
E-Mail:

Konrad-Adenauer-Str. 3, 55218 Ingelheim

المدرسة الثانوية
ما هو التحصيل العلمي (الشهادة) اللذي
يمكن الحصول عليه في هذه المدرسة ؟
يحصل الطالب بعد إتمام الصف  12أو 13
على شهادة الثانوية العامة و التي
يستطيع بها تعلم مهنة أو الدراسة في
الجامعة.

المدرسة المجمعة
تتكون المدارس المجمعة من صفوف
مؤلفة من مستويات مختلفة وهنا بإمكان
الطالب على الرغم من أختالف مستواهم
الدراسي التعلم في نفس المجموعات
حتى الصف التاسع أو العاشر و بعدها يتم
فصل الطالب بحسب مستواهم و
عالماتهم.
ما هي الشهادات التي يمكن للطالب
الحصول عليها في المدارس المجمعة ؟
في هذه المدرسة بإمكان الطالب
الحصول على شهادة التاسع أو العاشر .

مدارس أخرى
المدرسة األعدادية ( لاير شوله
بلوس)
ما هي الطرق التعليمية فيها
تتضمن هذه المرحلة نماذج مختلفة فيمكن
الحصول فيها على شهادة التاسع أو العاشر
وهنا يوجد أيضاً نموذجين النموذج األول ينقسم
الطالب أبتدا ًء من الصف السابع إلى مجموعات
بحسب مستواهم ,النموذج الثاني يبقى الطالب
حتى بعد الصف السابع في نفس المجموعة مع
األخذ بعين األعتبار الفرق في المستوى
الدراسي في بعض المواد.

ما هي الشهادات التي يحصل
عليها الطالب في اإلعدادية؟
يحصل الطالب في المدرسة اإلعدادية على
شهادة التاسع أو العاشر و هي الشهادات
المطلوبة لتعلم مهنة.
إذا كانت المدرسة اإلعدادية مرتبطة مع أحد
المعاهد العالية المتخصصة فيمكن الحصول على
الشهادة الثانوية في أحد التخصصات بعد الصف
الثاني عشر.

المدارس األبتدائية
ما هو هدف المدرسة األبتدائية ؟
تزود المدرسة األبتدائية الطالب بالمعلومات
األساسية ,هذه المرحلة هي األساس
لأللتحاق بالمرحلة المقبلة و تمكن الطالب من
األعتماد على أنفسهم في التعلم وكذلك
على التعلم بشكل جماعي وتقدم لهم
المساعدة و التوجيه و تعزز النمو و التطور
لديهم

ما هو الوقت المناسب لأللتحاق
بالمدرسة ؟
األطفال الذين أكملوا  6سنوات حتى تاريخ .31
 08يجب عليهم األلتحاق بالمدرسة .
األطفال الذين أكملوا  6سنوات ما بين الفترة
الزمنية  09.01إلى  12.31يستطيعون
األلتحاق بالمدرسة مع األخذ بعين األعتبار
رأي أطباء األطفال و مرشدين المدرسة
األجتماعيين .يتم التسجيل في المدرسة.

متى يتم التخرج من المدرسة
األبتدائية؟
يتم التخرج من المدرسة األبتدائية بعد إنهاء
الصف الرابع والدوام بشكل منتظم فيها,
يتلقى الطالب توجيهاً من المدرسة للمرحلة
المقبلة في نهاية الفصل األول من الصف
الرابع ,ولكن في النهاية يعود القرار إلى أولياء
األمور ( أي مدرسة تناسب الطفل)

طرق التعليم في منطقة
ماينز بنغن
تزودكم هذه النشرة بالمعلومات المناسبة
عن طرق التعليم المختلفة و مؤسسات
رعاية األطفال في دائرة منطقة ماينز بنغن

رياض األطفال
ما هي المؤسسات الموجوة لرعاية
األطفال ؟
يتم رعاية و تربية وتعليم األطفال في دور
الحضانة لذلك بإمكانكم تسجيل أطفالكم
في الحضانة أو الروضة .
الحضانة هي المؤسسة التي تقوم
بالرعاية و األهتمام باألطفال ما بين 3_0
سنوات وهنا يجب دفع التكاليف.
الروضة هي االمؤسسة التي تقوم بتربية و
رعاية و تعليم األطفال أبتدا ًء من عمر
السنتين .
يتم التسجيل في الروضات

