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Das Schulsystem in Niedersachsen به رسمیت شناختن مدارک مدارس خارجی
خیلی ازكودكان ونوجوانان كه به آلمان وارد شده اند، قبالً دركشورخود شان به مدرسه رفته اند.

 كسانیكه درسن رفتن به مدرسه قراردارند بعد ازبه رسمیت شناختن مدارک تحصیلی اشان مشخص
میشود كه میتوانند دركدام مدرسه ودرچه كالسی ثبت نام شوند.

ازكالس پنجم والدین میتوانند تصمیم بگیرند كه فرزند شان به كدام مدرسه برود. بر طبق قانون
درایالت نیدرزاكسین  مدرسه اى كه شاگرد به آن رجوع میكند، مدرک تحصیلی دانش اموز را هم

ارزشیابی  كرده و تصمیم گیرى میكند كه وى دركدام كالس ثبت نام شود.
اساساً تصمیم گیرى مدارس برحسب سن وسال شاگرد، ومداركی كه ازكشورش باخود آورده صورت

 میگیرد. براى بررسی مدارک وگواهی، نیاز به درخواست رسمی نبوده بلكه براى ثبت نام باید مدارک
ذیل را همراه داشته باشید.

- كارت هویت یا پاسپورت 
- اجازه اقامت 

- ورقه  ثبت شهرى / شهردارى 
- اصل مدارک تحصیلی 

- ترجمه مدارک  تحصیلی
- كپی مدارک ذكرشده 

اگرشما  نمیتوانید مدارک تحصیلی ارائه دهید به مدرسه مربوطه جهت اطالعات الزم مراجعه كنید.
اگرفرزند شما به زبان آلمانی تسلط ندارد، دراین زمینه نیز او براى یاد گیرى زبان حمایت

خواهد شد و شما میتوانید از مدرسه اطالعات الزم را كسب كنید. 

سیستم تحصیلی در ایالت نیدرزاكسن
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آبیتور/ دیپلم دبیرستان

مدرک رآل شوله

مدرک هاپتشوله



مابعد المدرسة

التدریب
المهني المزدوج

معلومات إضافیة

الدراسة الجامعیة

اطالعات براى والدین و نوجوانان  درمورد تحصیالت حرفه اى
 بعد از پایان موفقیت آمیز دبیرستان، نوجوانان باید براى حرفه و

آینده شغلیشان تصمیم گیرى نمایند. پیدا كردن كار درآلمان آسان نیست،
بخصوص براى كسانیكه داراى تحصیالت حرفه اى نیستند. 

تحصیالت حرفه اى (Berufsausbildung) بستگی به كیفیت آموزشی، نوع
مدرک تحصیلی وعالقه  و خواسته اى نوجوانان دارد. تحصیالت حرفه اى

درآلمان بسیار مهم است  ودرواقع كارت ویزیت براى پیشرفت كارى وشغلی
میباشد. 

سیستم دوگانه بیشترین نوع آموزش حرفه اى درآلمان است. دوگانه به این
معنا كه دانش آموز یك بخش را در محل كار به طورعملی ( مثالً

چهارروزدرهفته ) ویك بخش را در مدارس حرفه اى بطورتئورى ( مثالً یك
روز درهفته )  یاد میگیرد. این نحوه آموزش و یادگیرى باعث هماهنگی
معلومات درتئورى وعمل میشود . حدود دوسوم كسانیكه درآلمان صاحب

شغل هستند، باستثناء كسانیكه تحصیالت دانشگاهی دارند، با این سیستم
تحصیل كرده اند. 

Ausbildung زمان ودوره تحصیل حرفه اى
تحصیالت حرفه اى اغلب دو تا سه سال طول میكشد. درمدارس حرفه اى

 نیز دروس مخصوص حرفه اى آموزش داده شده  ودروس عمومی كه
شامل زبان آلمانی، علوم اجتماعی و ورزش است نیز تدریس

میگردد. 

انتخاب
درآلمان حدود چهارصد رشته مختلف  وجود دارد به همین دلیل انتخاب حرفه

Agentur für Arbeit آینده براى نوجوانان مشكل است. اداره كار
نوجوانان را راهنمائی میكند تا بتوانند شغل مورد عالقه خود را پیدا كنند.

عموماً كافی است كه به محل كار مورد نظر یك تقاضا فرستاده شود. حقوق
اول یك كارآموز بین چهارصد تا ششصد یورو میباشد وبستگی به نوع رشته 

داشته و هرسال بیشتر میشود. براى راه یابی به مدارس حرفه اى، 
حد اقل مدرک زبان آلمانی B1، قرارداد با محل كار وثبت نام درمدرسه 

حرفه اى الزامی است.  

گذشته از سیستم دوگانه  ،بعضی از حرفه ها رانیز میتوان فقط در مدارس
مخصوص حرفه اى آموخت.  بعضی ازین مدارس خصوصی هستند

وشهریه داشته وبعضی ها هم دولتی هستند وشهریه ندارند.

شرط تحصیل دردانشگاه ها ومدارس عالی داشتن مدرک Abitur است.
تحصیل در دانشگاه ها درآلمان مجانی است ودر سراسر جهان به رسمیت

شناخته میشود. كسانیكه بعنوان پناهنده شناخته شده اند، میتوانند براى
تحصیل كمك تحصیلی دولتی BAFöG بگیرند.

BIZ  لطفاً قبل از تصمیم گیرى با مراكز مسئول مشاوره كنید، مثل
اداره راهنمائی تحصیالت حرفه اى درسازمان كار آلمان و یا دفتر

 .Studienberatung مشاورتی براى دانشگاه ها ومدارس عالی

پیدا كردن محل كارآموزى

سیستم آموزش دوگانه
Das duale System

مدارس مخصوص
حرفه اى 

تحصیالت دانشگاهی

به چه چیز باید
توجه داشت؟ 



(Realschule)

(Gymnasium)

(Gesamtschule)
اطالعات براى والدین درمورد دبیرستانها

بعد از كالس چهارم فرزند شما  باید به مدارس پایه باالتر برود.    
بعد از چهار سال دبستان، شما میتوانید تصمیم بگیرید كه فرزندتان  به

چه دبیرستانی برود. معلمین دبستان درتصمیم گیرى براى كالس پنجم به
شما كمك ومشاوره میكنند. براى مشاوره ساعات مخصوصی تعیین میشود.

كیفیت وسطح یادگیرى و استعداد دانش آموز باید با مدرسه پایه برتر
هماهنگ و همسو باشد. 

نمره هاى درسی دانش آموز، خواست او وارتباطش با سایر همكالسی هایش
از جمله نكات قابل اهمیت درتصمیم گیرى میباشند .مدارس فوقانی از

كالس پنجم اینها هستند. 
Hauptschule 1 - هاپت شوله
   Realschule 2 - رآ ل شوله
  Gymnasium 3 - گیمنازیوم

  Gesamtschule 4  - گزامت شوله
اینها همه دبیرستانهائی با دشوارى  وسیستم تدریس متفاوت میباشند. 

هاپت شوله از كالس پنج تا نه و ده دارد. درهاپت شوله به دانش آموزان
درس هاى الزم جهت یادگیرى معلومات عمومی  تدریس شده وبه آنها بطور

فردى براى جهت یابی شغلی آینده شان كمك میشود.
 درآخر كالس ٩ وبا یك كارناهه خوب، امكان رفتن به كالس ١٠ و دریافت

مدرک قبولی رآ ل شوله موجود می باشد.

رآل شوله از كالس پنج تا ده دارد. در این سیستم به دانش آموزان معلومات
عمومی باالترى تدریس شده و معلومات  براى یافتن شغل آینده نیز آموخته

(Hauptschulabschlus) میشود. بعداز كالس نه درصورت قبولی، مدرک 
(Realschulabschluss) كالس نه هم داده میشود. با مدرک كالس ده
دانش آموز به مدارس حرفه اى و پایه هاى باالتر راه خواهد یافت.

گیم نازیوم از كالس پنج تا سیزده دارد. دراین سیستم دانش آموز معلومات
عمومی عمیق تروداده هاى علمی دقیقترى می آموزد ومیتواند براى

رفتن به دانشگاه ها و مدارس عالی مدرک تحصیلی دریافت كند. دراین
مدرسه هم تمام دانش آموزان بعد از كالس ده مدرک  تحصیلی میگیرند و با
مدرک كالس دوازدهم  میتوانند وارد بعضی از مدارس عالی بشوند. مدرک

تحصیلی آبیتور (Abitur)  را میتوانند درپایان سال دوم اختصاصی بگیرند.

كیفیت تحصیلی فرزند شماو نمراتش وگرایش ها ى فردى او باید با نوع
دبیرستانی كه انتخاب میكنید، هماهنگ باشد. جلسات اطالعاتی مدارس و وب

سایت آنها میتواند در تصمیم گیرى بهتر بشما كمك كند تا بتوانید مناسب
ترین مدرسه را براى فرزندتان انتخاب كنید.

تبادل اطالعات و همكارى بین والدین و مدرسه در این مرحله بسیاربا
اهمیت بوده وشركت در جلساتی كه  بدین منظوردر قالب مشاوره هاى فردى
یا گروهی براى والدین انجام میشوند، بسیار مهم است . چنانچه شما سوالی و

مشكلی دارید با معلم كالس ویا معلم هاى دروس مختلف قرار مشاوره بگذارید.
(Hauptschule)

هاپت شوله

رآ ل شوله

گیم نازیوم

گزامت شوله

چه سیستمی براى
فرزند من خوب است؟

همكارى والدین

درگزامت شوله دانش آموزان معلومات عمیق عمومی دریافت میكنند ومیتوانند
راه آموزش وحرفه اى خود را نیز پیدا كنند.

اوبرشوله شامل كالساى ۵ تا ١٠ میباشد. أصوال اوبرشوله ادغامی از مدارس
هاوپت شوله و رآل شوله است. در اوبر شوله امكان این موجود است كه

مدرک هاوپت شوله و یا مدرک رآل شوله گرفته شود.
  در (Integrierte Gesamtschule) ( اى  گ  -ا س )  به دانش آموزان از كالس

     پنج تا سیزده درس داده میشود. این نوع دبیرستان درتمام استانهاى
 آلمان وجود ندارد. دانش آموزان این دبیرستان امكان اینرا دارندكه درصورت

  قبولی، یكی از مدارک تحصیلی  Hauptschule, Realschule, Abitur  را بگیرند.



اطالعات مخصوص براى والدینی كه فرزنداشان در دبستان هستند
(كودكان شش تا ده ساله)

درآلمان  طبق قانون از شش سالگی تاهیجده سالگی رفتن به مدرسه اجبارى
است. مدارس اغلب  بعد از تعطیالت تابستانی یعنی در ماه آگوست یا

سپتامبر شروع میشوند. 

كودكان باید حداقل ازسن پنج سالگی به مهد كودک فرستاده شوند. ما توصیه
میكنیم كه فرزندان خودرا حتما ًازسن سه سالگی به بعد  به مهد كودک

بفرستید. 
درسن چهارسالگی كودكان درآلمان بایدهشتمین (U8) معاینه پزشكی را

داشته باشند. دراین معاینه پیشرفت رشد آنها معلوم میشود. پانزده ماه
قبل از شروع مدرسه  درمهد كودک آزمایش میگیرند تا رشد تكمیلی بچه ها

مشخص شود. چنانچه معلوم شود كه كودک  هنوز قدرت بیانش با ندازه
كافی رشد نكرده، كیفیت زبانی اورا پرورش میدهند تا براى مدرسه آماده 

 شود. 

قبل از شروع كالس اول فرزند شما ازطرف دبستان دعوت نامه دریافت
میكند چنانچه مسافت خانه به مدرسه زیاد باشد، براى فرزند شما بلیط

اتوبوس صادرمیشود. مابقی اطالعات رامدرسه به والدین خواهد داد. والدین
یك لیست ابزار الزم از قبیل كیف مدرسه، كتاب، مداد،قلم و دفتر چه

ازطرف مدرسه دریافت میكنند. خانواده هایی كه در مضیقه مالی
براى خرید این ابزار مبلغ صد یورو درسال دریافت میكنند.

 بچه هامعموال ازساعت هشت صبح تا یك بعداز ظهر درس دارند. كودكان
باید هرروز از دوشنبه تا جمعه سروقت به مدرسه بروند.

چنانچه فرزند شما یكروز نتواند بمدرسه برود باید شما تلفنی بمدرسه
اطالع بدهید. چنانچه فرزند تان بیشتر ازسه روز غیبت داشته باشد باید 

یك نامه ى غذرخواهی ویا برگه ى بیمارى ازطرف پزشك به مدرسه تحویل
داده شود. 

دركالس هاى اول ودوم دبستان معلمین براى همه دانش آموزان گزارش
پیشرفت تحصیلی تهیه میكنند. ازكالس سوم به بعد دانش آموزان براى

هردرسی نمره میگیرند كه میتواند از یك تا شش در نوسان باشد. نمره یك
به معنی بسیار خوب یا عالی میباشد. دانش آموزان میتوانند درصورت لزوم،

براى پیشرفت زبان درس كمكی داشته باشند. دراین مورد هم شما
میتوانید اطالعات الزم رااز مدرسه دریافت كنید. 

چه زمانی فرزند شما
باید به دبستان برود؟

قبل از شروع دبستان

شروع دبستان

شروع دبستان

مدرسه و آموزگاران انتظار دارند كه والدین دانش آموزان با آنها
همكارى كنند. براى این منظور جلسات والدین و ساعات گفتگو با آنها

انجام میشود. درهر كالسی ازطرف والدین یكنفر بعنوان نماینده آنها
انتخاب میشود. 

چنانچه در این موردسئوالی داشته ویا احتیاج به اطالعات بیشترى دارید،
 باآموزگار  كالس فرزنداتان تماس بگیرید.

همكارى والدین با
مدرسه 

تمام كودكانی كه تا تاریخ 31.06 هر سال به سن شش سالگی میرسند ملزم
به حضور در مدرسه هستند. والدینی كه كودک آنها از اول جوالى تا آخر

 سپتامبر شش ساله میشوند، مجبور نیستند كه فرزند خود را بالفاصله درهمان
سال به مدرسه بفرستند. آنها میتوانند خودشان تصمیم بگیرند كه فرزند خود
را بالفاصله در مدرسه ثبت نام كنند یا اینكه در سال بعد. در این صورت تا

 01.05 باید والدین تصمیم خود را بگیرند.
همچنین تمام كودكان دیگر كه هنوز آمادگی كامل براى مدرسه رفتن را

 ندارند (از لحاظ بدنی، روانی و یا اجتماعی)، میتوانند با یك سال تاخیر به
 مدرسه بروند.



Teil 1 : https://youtu.be/9zprz6CfZo4
Teil 2 : https://youtu.be/ryQD0reNhow
Teil 3 : https://youtu.be/0eUYTWaIwtg

 اطفال سه تا شش ساله هم حق قانونی دارند كه دریك مهد كودک ثبت نام
كنند، اما محل مهد كودک نباید حتما درنزدیك محل زندگی آنها باشد. 

والدین باید یك درخواست كتبی به شهردارى ( اداره كودكان وجوانان )
ومستقیماً نیز به مهد كودک بدهند. زمانی كه جاى كافی وجود داشته باشد،

 به والدین كتباً اطالع داده خواهد شد. بسیار مهم است كه والدین هر
چه سریعتر درخواست كتبی خود را تحویل دهند، حداقل سه ماه قبل از ثبت

نام درمهد كودک یا كودكستان. بهتراست همزمان درخواست به چند مهد
كودک یا كودكستان داده شود. والدینی كه اشتغال بكار ویا تحصیل دارند ویا

بیمار هستند حق تقدم براى ثبت نام فرزندشان دارند.

مشخصات فردى ( اسم ،فامیل، آدرس ) و ورقه تولد كودک، درصورت
لزوم فتوكوپی آن با مهر رسمی.

پناهجویان ومهاجران در بدوورود به آلمان با مسائل و مشكالت زیادى روبرو میشوند.
همه چیزبرایشان نا آشنا وجدید است.

تحصیل، آموزش وپرورش و درمجموع آینده فرزندان، دغدغه ونگرانی اصلی خانواده
 هاست چرا كه همه انسانها خواستار زندگی وآینده بهترى براى فرزندانشان هستند.

سیستم فرهنگی و آموزشی حاكم درآلمان با دیگركشورها تفاوت هاى بسیارى دارد.
درآلمان خواسته هاى والدین وكمك وهمكارى آنها بامدارس براى پیشرفت آموزش فرزندان

شان اهمیت بسیار دارد.
 بهمین دلیل والدین باید اطالعات كافی درمورد سیستم مدارس داشته باشند.

دراین دفترچه كوشش شده كه اطالعات اولیه الزم داده شود. درعین حال این اطالعات
احتماالً پاسخگوى تمامی سئواالت پدرومادرها درباره سیستم آموزش درنیدرزاكسین

نخواهد بود. براى اطالعات بیشترودقیقتر مسئوالن ادارات آموزش وپرورش درهر ناحیه
وخود مدارس میتوانند جوابگو باشند.

هدف شبكه والدین مهاجردر نیدرزاكسن پیشرفت امكانات تحصیلی فرزندان مهاجران
میباشد. سعی ما براین است كه با همراهی و همكارى خانواده ها، كمك كنیم تا بتوانند

ضمن استفاده ازاطالعات و معلومات خودشان، در پیشرفت تحصیلی فرزندانشان یارى
رسانیم. درعین حال ما ازخواسته هاى والدین مهاجر درمقابل سیاستمداران، ادارات و

مسئولین ذیربط در این ایالت دفاع كرده و پشتیبانی میكنیم.
این اطالعات بصورت فیلم هاى كوتاه به چند زبان نیز دروب سایت ما ودریوتیوب

دردسترس همگان میباشد. 

اطالعات براى والدین كودكان یك تا شش ساله
مراجع نگهدارى كودكان از یك تا سه ساله

                  Kindertagespflege / Kinderkrippe
ازنظرقانونی این حق به شما تعلق میگیرد كه باتمام شدن یكسالگی فرزند تان

شما نام اورا دریك كودكستان بنویسید. كسانیكه درحال تحصیل هستند ویا
اشتغال به كاردارند فرزندانشان حق تقدم دارند. 

مهدكودک براى اطفال سه تا شش ساله است.                              
Kindergarten / Kindertagesstätte

- كودكان زبان آلمانی را سریع تریاد میگیرند.
- درصورت لزوم براى یاد گیرى بهترزبان امكان كمك هاى اضافی هم هست.

- كودكان میتوانند یاد بگیرند با كودكان دیگر بازى وهمكارى كنند.
- كودكان براى آموزش دردبستان آماده میشوند.

- حد اقل از سن پنج سالگی هر كودكی باید به مهد كودک برود.

والدین محترم،

درباره ما

ازچه زمانی فرزند شما
میتواند به كودكستان

برود

چرا باید فرزندم را اا
به مهد كودک بفرستم

حق قانونی ثبت نام
درمهد كودک

چگونه میتوانم براى
فرزندم جاى مهد

كودک پیداكنم؟

چه مداركی باید
همراه درخواست نامه

باشد ؟ 

فرزند من چند ساعت
در محل كودكستان

میتواند بماند؟ 

مدت زمان نگهدارى دركودكستان ها و مهد كودک ها متفاوت است.
مدت زمان نگهدارى میتواند تمام روز ویا نصف روز قبل از ظهر ویا بعد از

ظهر باشد. اغلب نگهدارى از ساعت هشت و نیم صبح تا دو بعد ازظهر
 است. والدین باید توجه داشته باشند كه فرزندانشان را حتما ً به موقع آورده و

به موقع هم ببرند.     



 

in persischer Sprache

فرزندان ما، آینده ما

اطالعات
در مورد سیستم آموزش

و پرورش در ایالت

مراقبت از خردساالن و مهد كودک
سیستم مدارس

دبستان

برسمیت شناختن مدارک تحصیلی همراه آورده شده
تحصیالت حرفه اى

دبیرستان

www.men-nds.de
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شبكه والدین مهاجر

سازمان كل
 مهاجرین وپناهندگان

 در نیدرزاكسن

نیدرساكسن

6. Auflage

16.000 Exemplare


