به زبان های زی ر هم موجود است:
لیسی،فارسی ،یونانی ،ایتالیایی ،کردی ،کرمانجی ،ل هستانی ،رومانیایی،
عربی ،انگ
روسی،ترکی
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4

Dr. Andreas Coenen

یالت Nordrhein-Westfalen
تم مدرسه در ا
سیس

مدرسهاجباری!تمامبچه هاییکهتا 30سپتامبر
6سالشانتمام میشود درتاریخ
شمول رفتنب ه مدرسه میشوند.
 1اوت ه مان سال م
(§35قانون مدرسه  -آغاز دوران مدرسه)

توجه!
ثبتنام در مدرسه در
صورت درخواست
امکانپذیراست!

تاری خ تولد بعد از 30
سپتامب است؟
ر

تاری خ تولد قبل از
سپتامب است؟
30
ر

مدرسه اجباری!
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شکل های مختلف مدرسهابتدایی
ابتدای:
مدرسه
ی
 شامل کالس اول تا چهارم یمشود.
 حق انتخاب ن
بی:
ابتدای اجتمایع
 مدرسهی
ر ن
ابتدای اعباف (انجییل و یا کاتولیک)
 مدرسهی
 مدرسه پریموس (از کالس اول تا دهم) حضور در مدرسه ر
اکبا رایگان و در ن
عی حال

اجباریاست.

 به عنوان والدین یمتوانید آزادانه انتخاب کنید که فرزندتان به کدام یک از این مدرسه
ها برود .اگر مدرسه جای خایل داشته باشد فرزندتان را قبول یمکند.
ن
ر
ریاض ،آموزش عمویم ،ن
آلمای ،ن
موسیق ،زبان
هب،
 دروس مدرسه معموال شامل زبان
انگلییس و ورزش است.
 نمرات کارنامه در آلمان به این صورت است:
 - 1بسیار خوب
 - 2خوب
-3ر ن
اضکننده
ن
 - 4کاف
 - 5نامناسب
افی
– 6ناک
در دو سال اول و در ن
بعض مواقع در  3سال اول مدرسه نمره داده نیمشود.
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مدارس شبانهروزی وامکانات پرورشی در این مدارس

ساعته ()OGS
مدارسشبانهروزی 24







شبها هم از فرزندتان مراقبت یمشود.
معموال دوشنبه تا جمعه از  8صبح تا  4بعدازظهر و حداقل تا ساعت  3بعدازظهر.
فرزند شما در دوران تحصیل باید تا ساعت  4بعدازظهر در مدرسه بماند.
اگر در مدرسه جای خایل باشد شما یمتوانید ثبتنام کنید.
به فرزند شما ناهار داده یمشود .برای ناهار باید کمکهای والدین پرداخت کنید.
ابتدای با شما
اینکه آیا فرزندتان یمتواند به مدرسه شبانهروزی برود یا خب را مدرسه
ی
در میان یمگذارد.

مدرسه از ساعت (8تا )1
 ساعات دایربودن وتضمین مراقبت از طرف مدرسه:
از ساعت 8تا 1
فرزندتان میتواندزودتر همبه خانهبرود.
بایدکم ک های والدینپرداختکنید.
تید.
 اگر در مدرسه جای خالیباشد مجازبهثبتنام هس
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تدریس به زبان مادری ()HSU

 HSU امکانیبرای دانشآموزانی استکه در خانواده دوزبانهبزرگشدهاند.
نطق هفیرزن در حال حاضرتدریسبه زبان های آلبانیایی،عربی ،دری،فارسی،
 در م
یونانی ،ایتالیایی،ل هستانی،پرتغالی ،روسی،اسپانیایی وترکی ارائ ه میشود.
نطق فیرزنبرگزار میشود.
 آموزش شبان ه در مدارسمختلف م ه

نام برای HSU
ثبت
کنید.
 برایثبتنام فرزندتان در HSUبادی فرمثبتنامپر
فرزندتان دردسترسشماقرار دارد.
 اینفرم را در مدرسه
باید فرم را دوبارهبه مدرسهتحویل دهید.

 ثبتنامبرای سالتحصیلی جاریتا آخر ماه مارس ممکناست.
ثبت
بتدایی میتوانثبتنامکرد ،حداقل مدت
 درتمام مدت حضور در مدرسه ا
نامی کسالتحصیلیاست.
کنید:
نجدانلود
ثبتنام در  HSUرا میتوانید از ای ا
فرم مخصوص
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بی آن
شرفت در زبان آموزی وارزیا
پی
فق در مدرسهاست.برای مطمئن
دانستن زبان آلمانیپیشنیازیضروریبرایشروع مو
زند شمابه حدکافیزبان آلمانی میداند ،دو راه وجود دارد:
شدناینکه فر
از
فتهاند :مستندات آموزشی
 در موردکودکانیکهبه م هدکودک ر
فت های هرکودک دریادگیری زبان آلمانیثبت میشود .اسناد آموزشی
پیشر
�یق و
به فرزند شما است و در طول دوران م هدکود ک همراهکودک شمااست.
متعلق
جدیدترینسندهای آموزشی را در جلسه مصاحبهثبتنامفرزندتانبا خودب ه همراه آورید.
تقیمابه مدرسهتحویل داده میشود.
بعدز اثبتنامایناسنادمس
باارایه ایناسنادب هبخش خدماتس��برایکودکان ونوجوانان ونیزبه مدرسهک مک
کنیدکه مراقبتبهتریاز فرزندتانبه عمل آورند.
می
فتهاند ولی والدین
نرفتهاند ویا اینک ه به م هد ر
 در موردبچه هاییک ه به م هدکودک
راضیبه ارائه اینمستندات آموزشینبودهاند:امتحان زبان ()Delfin 4
اقبتبودهاند دعوتنامهایبرای حضور در
والدینبچه های 4سالهایکه در خانهتحت مر
پستبرایتان میآورد.
نند .دعوتنامه را
فت میک
جلسهامتحان زبان دریا
ن
ن
آلمای صحبت کند باید تا رشوع مدرسه به
اگر کودک شما نتواند که به حد کاف
مهدکودک برود .در صورت لزوم در مهدکودک از آموزشهای اضافه بهرهمند یمشود.
بایدجریمه
ودک فرزندتان رابه جلسه ارزیابیزباننیاورید
اگربهعنوان والدینک
نید.
پرداختک
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2سال قبل ازثبتنام در مدرسه

الدین
ی برای ارایه ا��اتبه و
گردهمای

کسی؟
چه
 دفتر مدیریت مدرسه.
برای چهکسی؟
بروند( .بچه های 4ساله)
 والدینبچه هاییکه در 2سال آیندهبایدب ه مدرسه
چه زمانی؟
کتبی.
پستی دعوتنامه
فت
 پس از دریا
لیل؟
به چه د
 ر اهنماییکردن والدین در مورد:
 امکانات حمایتیتا زمان شروع دوران مدرس ه
پشتیبانی آموزشی در م هدکودک ها
رونثبتنام در مدرسه
 د
ابتدایی وگزین ه ها
 مدارس
شرفت زبان
بی زبان وک مکبهپی
 ارزیا
پروس ه
 همکاریبا دستاندرکاران
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1سال قبل ازثبتنام مدرسه

در راه مدرسه
اوت -ج�ی
امتحان-
ورودی مدرسه

تبر
پتامبر/اک
س
گرد هماییبرای ارایه اط�عات
«روز در هایباز»

تبر
پتامبر/اک
اوت/س
نامه
شهر/منطقه

نوامبر
ثبتنام مدرسه

ژانویه-می
تائید
ثبتنام مدرسه
OGS/

اوت
زگشایی مدارس
روزبا

آپریل -ج�ی
روز ا�عرسانیبه والدین
مدرسهابتدایی

آپریل-ژوئن
بازدید از
مدرسه جدید
(همکاری
مهدکودک -مدرسه)
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1سال قبل ازثبتنام مدرسه

اکتبر:
سپتامبر/
اوت/

لدین/نامهش هریا محله
نامه وا
فتر مدیریت مدرسه.
 ازجانب د
اش کنید.
به فرایندثبتنامنیزاره
نید و
 تاریخثبتنام در مدرس ه را ذکرک
بتدایی.
����مورد رو ز درهایباز در مدارس ا
 اط
 دعوت والدینبه این مراسم (ی کسال قبل ازثبتنام در مدرسه).

مراسم��رسانی
الدین
به و

تی در خصوص:
��ا
قسام مدارس
 انواع و ا
 ثبتنام مدرس ه
ابتدایی
 روز د رهایباز در مدارس
 روشپذیرش
 امتحان ورودی مدرس ه
 امکانات آموزشی وپرورشی
شارکت والدین
 م
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1سال قبل ازثبتنام مدرسه

بر/نوامبر:
اکت

بتدایی
روز درهایباز در مدارس ا
 آشناییبا مدرسه ،معلم،فضا و زندگی دانشآموزی.
انید در مهدکودک ،در روزنامه محلی ،در اینترنت و یا در نام ه
 تاریخ ها را میتو
پیداکنید.
مدیریت مدرسه
یست و چه امکانات آموزشی وپرورشی دارد.
معرفاینکه مدرسه چ
 ی

نتخاب مدرسه
نکاتی در خصوص ا
 محدوده مکانی و مسیر مدرسه
 درخواستثبتنام در مدرسه روزانهیاثبتنام در مدرسهشبان ه
روزی
 مف اهیمتربیتی
 فرقه/م ذهب
لویت ها
پیشن هاد ها و او
 انتخابدوستان در مدرسه
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1سال قبل ازثبتنام مدرسه

نوامبر:

ثبتنام مدرسه
ثبتنام
باید ن هایتاتا  15نوامبر
 تمامبچه هاییکه در سال جاریبایدب ه مدرس هبروند،
اشند.
شدهب
انید در
انیدیا از طریق مسئولین مدرسه مطلعشوید ویا میتو
 زمانثبتنام را میتو
ابید.
تتان میرسد،بی
روزنامه محلی ویانام هایکه از طرفدفتر مدیر مدرسهبهدس
ثبتناماولیه در مدرسه به معنایپذیرش ن هاییفرزندتان در مدرسه
کنیدک ه
 توجه
نیست .در خصوصثبتنام ن هاییفرزندتان در مدرس هتصمیمگیرنده مسئولین مدرس ه
����کنند.
تیجهن هایی را
تندکهپس از اتمامفرایند ارزیابی،ن
هس

صاحبه ورودی مدرس ه
م
 در جلسهثبتنام فرزندتان ر ا همبا خودبیاورید.
 در طول این جلسهبررسی میشودک هکودکشماتا چه حدب ه
غ فکری رسیده است و چه میزانبا زبان آلمانیآشنااست.
بلو

15

1سال قبل ازثبتنام مدرسه

��
اوت-جو

امتحان ورودی مدرس ه
چه زمانی؟
تولد 6سالگیکودک.
 پس از
نند حضوریابند؟
چهکسانی میتوا
 تمامبچه هاییکهتا آخرسپتامبر آنسال
6سالشانتمام میشود.
مکان؟
 اداره �مت محلهفیرزن.41747 Viersen. ،Rathausmarkt 3 ،
به چه دلیل؟
تی کودک شما و اینکهبهکم کنیاز داردیا خیر.
ضع س�م
 برایبررسی و
اشید:
اشتهب
سه لطفا موارد زی ر را همراه د
در این جل
 نامه مربوطبه امتحان ورودی مدرس ه
����ات اختیاریاست)
سشنامهتکمیلشده (د
 پر
سشنا مه زردرنگ ا��اتکودک
 پر
اکسیناسیون
 کارت و
تندات آ موزشی مربوط ب ه
 در صورت موجود بودن ،مس
دوران مهدکودک.
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روال آزمون ورودی مدرس ه

بخش

بخش اول

دوم

→پرستار بچه

پزشک کودکان

برریس مهارتهای حرک رت
کودک

سنج و
بینای ر
ی
سنج
شنوای ر
ی

ی
برریس هماهنگ چشم و
دست و ادراک برصی

های مربوط به
تمرین ی
شمارش ،مفهوم عدد،
ی
هماهنگ دست و چشم،
و تمرکز

ن
توانایهای زب نای و
تخمی
ی
ادرایک

برریس وضعیت
واکسیناسیون

معاینه ن
بدی

برریس پرسشنامه

تجزیه وتحلیلنتایج معاینات
17

مقررات
 تن ها در صورت داشتنبیماری های حادکودکتان اجازه دارد ی ک سال دیرتر در
مدرسهثبتامن کند.
صمیم میگیرند.
اس پزش ک ،مسئولین مدرسه در این موردت
 پس از ارایهنظرکارشنی

الدین
ثبتنام در مدرسهبه درخواست و
 همچنینکودکانیکهتاریختولد آن هابعد از م هلتنهاییثبتنام است و والدینقصدثبت
نام آن ها را دارند همامتحان ورودی مدرسه انجام میشود.
بتداکودکتان را در مدرسه مدنظرتانثبتنامکنید.بعد از آن جلسهبررسی وضعیت
 ا
له فیرزن،برگزار میشود.
��جسمانی کودک ،در مح
کتانبر عهده مدرسه است.
صمیمنهایی در خصوصثبتنامن هایی کود
ت
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س برود؟
بایدبه مدر ه
دکتان
ی و کو
شده د
وار آلمان ا
آیابتازگی د
ه
 لطفاکودکتان را در مدرسه مدنظرتانثبتنامکنید .مدرسه،کودک شما رابه اداره
کند.
�متمعرفی می
گوید.
 ادار��� ،زمانامتحان ورودی مدرسه رابه شما می

تی
بی
بانی ویژهتر
پشی
ت
طفاب ه مهدکودک ها
 اگرفکر میکنیدکودکتانب هپشتیبانی مخصوصتربیتینیاز داردل
اسند (م�پزشکاطفال) ،این مطلب
بیتیکهبچ هتان را میشن
ویا مکان های دیگرتر
������.
ر
انید در مدرسهایکهقصدثبتنامکودکتان رادارید درخواستبدهیدکه ارزیابی
 میتو
���با آزمون
در خصوصنیازیا عدمنیازکودکبه این حمایت ویژه را انجام دهند
اینهبدنی).
هوش،بیناییو شنواییسنجی ویا مع
ابتدایی عادی و هم در مدرسه مخصوصافراد
 این نوع حمایت ویژه هم در مدرسه
خاص وجود دارد.
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سالتحصیلی

بهار:

ت/منفی و OGS
جوابثمب
دکشان در مدرسه روزانه و
 اولیای مدرسه درب هاربه والدین اط� می دهندکه آیاکو
درسه شبانهروزی،پذیرش شدهاستیا خیر.
یا در م
 حضور خو اهریابرادرکودک در مدرسه ونیز دورییا نزدیکی مدرسهبه خانه از
صمیم است.
یرگذار در اینت
مواردتاث
فیبود ،مسئولین مدرسه در خصوص اقداماتبعدی شما را
 اگر جوابپذیرش من
کنند.
ر اهنمایی می

لطفاثبتنام رابه موقع انجام دهید!
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سالتحصیلی

بهار:

لدین در مدارس برگزار
برنامه ای ویژهبرا���رسانیبه وا
میشود
کنید.
تفاده
 برایآشناییبا معلمانو فضای مدرسه از اینفرصتاس
 در اینبرنا مهبا موضوعات زیرآشنا میشوید:
نحو از پشتیبانی مخصوصب هرهمند میشود.
 کودک شمابه چه ی
 روالکاری مدرسه.
بپرسید.
 میتوانید��� خود را در اینبرنامه

بازدید از مدرسه

کنند.
 بچه ها در سال آخر مهدکودک ،از مدرسه جدیدشانبازدید می
ایشی درک � اول.بچه هابا زندگی روزمره در مدرس ه و نیزبا
 روز آزم
ینده خودآشنا میشوند.
هم�سی های آ
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تی-آموزشی
ته مشارک
بس
«امکان مشارکت راف مراهکنید»
شامل:
،Hartz IV 
ینهمسکن،
 کم ک هز
 مکمل کودک،
 مزایایی طبق قانون حمایت ازپناهندگان
لتی
 ک مک های دو
یک فرزند دارید؟
و آیا حداقل
انید درخواست دریافتک مک های ویژهکودکان ونوجوانان رابدهید.
میتو

نحوه درخواست
بی
فت میکنندبه مرکزکاریا
کسانیکهحقوقبیکارینوع  IIویاک مک دولتی دریا
فیرزن مراجعهکنند
کمل کودک،
بسته های م
ینه مسکن،
کنندگانک مک های اجتماعی،ک مک هز
فت
 دریا
طقه فیرزن
شمول قانون حمایت ازپناهندگان میشوند،به مدیریت من
یا کسانیکه م
کنند
مراجعه
نطقه موجود است.
بی و هم در اداره مدیریت م
 فرم ها هم در مرکزکاریا
 اردوهای مدرس ه
اردوهای مدرسه
مشارکت

ستیدبه
ینه های مربوطب ه ا ردوها از جانب مدرسهتامین میشود .شما ملزم ه
هز
اجتماعی
جیبیبدهید.
کودکتانپولتو

وفرهنگی
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 وسایل موردنیاز مدرسه
در خصوصوسایل موردنیاز در مدرسه( مانند مداد،تراش،وسایل طراحیکم ک
نید.
فت میک
هزینه 100یورویی درتاریخ  1اوت و 50یورو درتاریخ 1فوری ه دریا
 رفت و آمد (بلیتشک �)
فت و آمدکودکانیکه از اتوبوس ویاقطار شهریبرای آمدنب ه مدرسه
هزین ه ر
تفاده میکنند،پرداخت میشود.
اس
 ک مک های آموزشی («آموزش های مکمل»))
��س
اگرکودکی ازلحاظ آموزشی ازک �عقبباشد ویا احتمالثبتنامش در
تواند از آموزش خارج از ساعات مدرسه
��ترکمباشد ،در چنین شرایطی می
پیشن ه ادهای رایگان مدرس ه همیشه در اولویتاست .برای حضور
تفادهکند .این
اس
در این �� های مکملبهگو اهی مدرسه احتیاج دارید.
الیت های خارج از مدرسه
ینهنا هار در مدرسه ،مهدکودک هاو فع
 کم ک هز
کنندگان
تقیما بهتهی ه
ینه ن اهار در مدرسه،تقبل میشود .اینک مکهزینه مس
هز
ن اهارپرداخت میشود.
شارکت فرهنگی و اجتماعی
 م
بتواندباسایربچه هابهباشگاه هایورزشیبرود
برای ایجادشرایطیک هکودکتان
ینهایتا
نید ازکم ک هز
برنامه شرکتکند ،هر ماه میتوا
الیت هایفوق
و درفع
سقف  15یوروب هره مند شوید .طبق قانون اینکم کهزینه بهباشگاه ورزشی
پرداخت میشود.
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مسیر مدرس ه

بیشتر از قبل در خیابان ها هستند وگ اهی هم آزادانه در
با شروع سالتحصیلی،بچه ها
سه رفت و آمد میکنند.
طولمسیر مدر
صیلی ،همراهباکودکتانمسیر مدرسه را طیکنید.
 قبل از آغازسالتح
 قوانین و مقررات را هنمایی و رانندگی راب هکودکتانبیاموزید م� اینک ه در
فتار
کشی عابرپیاده چگون هباید ر
برخوردبا چراغ ر اهنمایا هنگام عبور از خط
کند.
یمنی رارعایت می
 حتما درهفته های اول مدرسه ،مطمئنشویدکهکودکتاننکات ا
�� است او راتا در مدرسه همر اهیکنید حتی اگرکودکتانبااتوبوس
کند و اگر
به مدرسه میرود.
بته در مدرسه همقوانین ر اهنمایی و رانندگیبهکودکان آموزش داده میشودتا
 ال
کنند.
بتوانند مسیر مدرسه را طی
 درکنار این آموزش ها ،از �� اولتاک � سوم دوچرخهسواری هم آموزش
داده میشود.
 امتحان دوچرخهسواری درک � چ هارمبرگزار میگردد.
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ازگشایی مدارس
روزب

تقبال میشود.
 ازبچه ها در روز اول مدرسهاس
ای فرزندتان و همبرای شما این روز ،روزیبهیادماندنی است.
 همبر
 هر مدرسهای مراسم مخصوصبه خود را دراین روز دارد.

بسته های مدرس ه
 مراسم اهدای این بستهها در روز اول مدرسه به بچهها ،از قرن  19در آلمان رعایت
یمشود.
هدایای کوچک گنجانده شده است.
 معموال در این بستهها ،خورایکهای شبین و یا
ی
 این بستهها هم یمتوانند خریداری شوند هم یمتوانند با همکاری مهدکودکها آماده
شوند.
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وسایل مدرسه

سایلی مناسباست.
فق ،احتیاجبه و
برای شروعی مو
ابستانی است،
 در روز م�ات والدینکهتاریخبرگزاری آنقبل ازشروع���ت
فهرستیکامل ازوسایل موردنیازبه شما داده میشود.
فت هشده درف هرست رابخرید .اینلوازم هم ه آن چیزی استک هفرزندتان
فقطلوازمگ
به آن احتیاج دارد.
کند:
پیدا می
کودکتان حتمابه موارد زیرنیاز

پشت(کیف مدرسه)
کوله ی
کنید�� استکه هنگام خرید،
تی مناسبی رابرایکودک انتخاب
اینکهکولهپش
 برای
تی را امتحانکند.
پش
خودکودک همراهباشد و راحتیو اندازهکوله
شتی مناسب میتوانب هسبکی،جنس مناسب ،ماندگاری وتناسب
 از ویژگی هایکولهپ
ب سایزبدنبچ ه،اشارهکرد.
ا
ت کودک درشب شناساییشود.
کند ا
تی هایشبنماکم ک می
 همچنینکولهپش
افی جادارباشدتابتوانوسایل ورزشی را در آن جا
شتیبایدبهاندازهک
 همچنینکولهپ
داد.

26

سهمیهنا هار ونوشیدنی

ش کودک دارد.
 صبحانه ونوشیدنی مغزی اثرات مهمی در ر د
اشند.
تی قابلباز شدنب
 همن اه ار همنوشیدنیبایدبه راح

کتاب های درسی

 کودکتانبهکتاب های درسیو سایرلوازم مدرسهنیاز دارد.
بخشی از اینکتاب ها را مدرسهبه صورت رایگان،ب هکودکان امانت می هد.بخش
کوچکی را همباید خودتانخریداریکنید.
باید خودتانبخرید.
 لوازمی مانندپوشه،دفتر،کاغذ ،مداد رنگی را
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ندگی روزمره در مدرس ه
ز
معلم
توسطمعلم ارائ ه میشود.
 بخش زیادی از دروس
تربیت
نقشی م هم در
 معلم اولینکسیاستکهکودکتانبا او ارتباطبرقرار میکند و
کودک دارد.

برن امه وساعات درسی
��حالتبازی
کشد .در روزهایاولیه مدرسه درس ها مع
دقیقه طول می
 هر زنگ 45
دارند.
استراحتکودکو فشارنیامدنبه او میشود.
تفریحباعث
 وجود زنگ های

تکالیفدرسی
 بچه هابرایفهمبهتر مطالبدرسی ویادگیری آن ها،نیازبهتمرین های مداوم و منظم
دارند.
نبایدبیشتر از 30دقیقهبرایک � اول و دوم وبیشتر
الیفدرسی
 زمان مربوطبهتک
دقیقهبرایک�س سوم و چ هارمباشد.
از 45
 اینک هتکالیف درسیتوسط خودکودک وتا حد امکانب هتن هایی حل شود ،اهمیت
زیادی دارد.
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بی
��قه شمابه مطال
 کودکتانبهشمابه عنوانشخصیقابل اعتماد نیاز دارد .ابراز
گرفته وتشویق اوتوسطشما،باعثدلگرمیکودک است و انگیزه او را
کهکودکیاد
کند.
بیشتر می

محل درس خواندن در خانه
 باشروع دوران مدرس ه،کودکتاننیازبه مکانثابت وشخصیبرایتمرین و درس
خواندن دارد.
الیف،بدونهرگونه حواس
 این مکانثابتباعث میشود محیطی مناسببرای حلتک
ک فراهم شود.
پرتیبرای کود
ب سایز کودکباشد.
تفادهباید متناسب ا
 میز وصندلی مورداس

کارنا مه ها
 در طی دوران مدرس ه ،دانش آموزان به صورت خودکار از
�س اولبهک�س دوم میروند.
کند،بدون نمره
فت می
 کارنامهای کهکودک درپایان سال دریا
است.
 درپایان سال دوم مدرسه استکهکارنامهبانمره داده میشود.
بسیار خوب)کهبهبهترین عملکرد داده می
��تریننمره  1است (
شود و پایینترین نمره  6است (ناکافی) که به ضعیفترین
عملکرد داده میشود.
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نقش والدین

شارکتشما
نند دوران مهدکودک راه هایگوناگونیبرای جهت م
در دوران مدرسه هم ما
در امور مدرسهاست.
لسات
لسات اولیا و مربیانب هطور مرتببرگزار میشود و در این ج
در دوران مدرسه ج
تی در خصوص موارد زیرکسب میکنید:
��ا
لب درسی و روش هایتدریس.
 مطا
فکیک درس.
 مطالبیاد دادهشدهبهت
انید راجعب ه هر مسئلهدرسی و مرتبطبا مدرسه ،از معلمکودکتانسوالکنید وبا
 میتو
پردازید.
گربگفتوگوب
والدین دی ه

اینده والدینکودکان
افی،ب ه عنوان نم
همچنین میتوانید در صورت داشتن رایک
استه های والدینبچه ها رابه مسئولین مدرس ه
انید خو
الیتکنید .از این راه میتو
فع
یته های مختلف مدرسه مطرح
کنید و همچنینایده ها و نظراتتان را درکم
تقل
من
کنید.
نفر
نفربه عنوانسخنگویانجمن اولیا مربیان ویک
صیلی،یک
در آغازسالتح
افع آن ها ،انتخاب میشود :مدیرانجمنحمایت از دانش آموزان.
به عنوان حامی من
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آدرس و راه هایتماس
امتحان ورودی مدرسه
ادارهس�تفیرزن
شکی کودکان ونوجوانان
خدمات پز
Rathausmarkt 3
Viersen 41747
فاکس1837-39 02162 :
یی پزشکی
راهنما
Gabriele Meyer .Dipl. Med
تلفن1947–39 02162 :
ایمیل gabriele.meyer@kreis-viersen.de
به پرستاران مراجعهکنید.
دکترسوالی دارید میتوانید
فتن وقت از
 اگر در موردگر
یمیلبزنید.
گر پرستاران در زمان های امتحان دردسترسنبودند،به آن ها ا
 ا
 در صورت نیازبه مشاوره در خصوصثبتنام مدرسه و یا مشاوره در طی دورانتحصیل
تماس برقرار کنید.
یمیلبا آن ها
فن و هم از راه ا
راه تل
فرزندتان ،میتوانید هم از

فرادپاسخگو:
ا
Grefrath، Brüggen، Niederkrüchten،Nettetal
 Brigitaپرستار
،
Tanzhaus 
تلفن02162 39-1515 :
ایمیل brigita.tanzhaus@kreis-viersen.de
فال
Gabriele Meyer .Dipl.-Med پزشک اط
تلفن02162 39-1947 :
ایمیل gabriele.meyer@kreis-viersen.de
Boisheim، Dülken،Viersen
پرستاربچه
Insa Pröter 
تلفن02162 39-1847 :
ایمیل insa.proeter@kreis-viersen.de
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پزشکBeate Thomas 
02162 39-1510 :تلفن
beate.thomas@kreis-viersen.de ایمیل
Kempen،Süchteln
پرستار
Marita Hamelung 
1453-39 02162 :تلفن
marita.hamelung@kreis-viersen.de ایمیل
پزشک اطفال
Dr. med. Angela Hölsken 
02162 39-1832 :تلفن
angela.hoelsken@kreis-viersen.de ایمیل
Schwalmtal ،Tönisvorst
پرستارSilke Schouren 
02162 39-1944 :تلفن
silke.schouren@kreis-viersen.de ایمیل
پزشک اطفال
Dr. med. Ina-Katrin Bützler 
02162 39-1512 :تلفن
ina.buetzler@kreis-viersen.de ایمیل
Willich
پرستارHeike Hansen 
02162 39-1948 :تلفن
heike.hansen@kreis-viersen.de ایمیل
پزشک اطفال
Dörte Kus 
02162 39-1591 :تلفن
doerte.kus@kreis-viersen.de ایمیل
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کتی -آموزشی
ته مشار
بس
ناحیهفیرزن
ادارهرفاه اجتماعی
Rathausmarkt 3
Viersen 41747
پاسخگو برایسوا�ت عمومی:
فراد
ا
Mathias Gey 
تلفن02162 39-1656 :
فاکس02162 39-1726 :
ایمیل but@kreis-viersen.de
فیرزن
بی
ادارهکاریا
دفتر آموزش ومشارکت
1 .Remigiusstr
Viersen 41747
تلفن1111-266 02162 :
فاکس02162 2661-17111 :
ایمیل jobcenter-kreis-viersen.7135-but@jobcenter-ge.de

نان و خانواده
اداره مدارس ،جوا
پشتیبانیکودکان و جوانان
انجمن حمایت کودک،
پاسخگو در خصوص سوا�ت عمومی:
فراد
ا
Susanne Reinartz 
تلفن02162 39-1678 :
فاکس02162 39-1685 :
ایمیل susanne.reinartz@kreis-viersen.de
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Katja Schulte 
02162 39-1958 :تلفن
02162 39-1685 :فاکس
katja.schulte@kreis-viersen.de ایمیل

فیرزن
مرکز ادغام در جامعه ش هرداریمحله
آموزش در مقطعابتدایی
Felicia Bot-Jurca 
02162 39-1961 :تلفن
felicia.bot-jurca@kreis-viersen.de ایمیل

آموزش مدرسه
Georg Schiffer 
02162 39-1716 :تلفن
georg.schiffer@kreis-viersen.de ایمیل
Regine Selk 
02162 39-1775 :تلفن
regine.selk@kreis-viersen.de ایمیل
Michael Sönnert 
02162 39-1776 :تلفن
michael.soennert@kreis-viersen.de ایمیل
Petra Vohsen 
02162 39-18O1 :تلفن
petra.vohsen@kreis-viersen.de ایمیل

34

تالیف اینبروشور همکاریکردند:
شکرویژه ازتمامکسانیکه در
ت
 اداره مدارس ،جوانان و خانواده -امور مدارس
آقای Dr. Paul Thomas Mohr
کودکان
تی
تخصصی امور تربی
 اداره مدارس ،جوانان و خانواده-مشاوره
خانم Susanne Reinartz
شکی کودکان ونوجوانان
فیرزن ،خدمات پز
 ادارهس�تناحیه
دکترGabriele Meyer .
خانم
تی-آموزشی
زن ،بسته مشارک
فیر
 ادارهرفاه اجتماعی
آقای Mathias Gey
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