
 ما هو التتابع الزمني لإلجراءات في فرانكفورت؟
 

 اعتباًرا من نوفمبر/تشرين الثاني

  سوف تذهب إلى الدورات اإلعالمية المخصصة
 لآلباء واألمهات وتحضر األيام المفتوحة!

 
 يناير )كانون الثاني(/فبراير )شباط(

  سيقدم لك معلمات ومعلمو الصفوف النصيحة
 والمشورة.

  سوف تحصل على استمارة التسجيل من المدرسة
 .Grundschuleاالبتدائية 

 
 مارس/آذار 5حتى 

  من المهم أن تمأل استمارة التسجيل بعناية وتسلمها
 مارس/آذار. 5في موعد أقصاه 

 !يجب أن تختار مدرستين 
 

 القبول

  اعتباًرا من يونيو/حزيران سوف تتلقى خطابًا عبر
التي تم قبول طفلك البريد إلخطارك بالمدرسة 

 فيها.

 ما هو االنتقال األفقي؟
 

من المهم للغاية اختيار البرنامج التعليمي المناسب للطفل! 
إذا واجه طفلك أي صعوبات في الصف الخامس أو 
السادس، يمكن أن تنقل المدرسة طفلك إلى برنامج 

تعليمي أبسط. ويَُسمَّى ذلك بـ "االنتقال باألفقي". بعد ذلك 
ل الطفل من المدرسة، إنه يشعر بخيبة األمل يجب أن  ِّ يَُحو 

 بشأن إخفاقه.
هناك العديد من المدارس كاملة العدد ويصعب للغاية 

 العثور على مكان جديد وجيد لطفلك.
 

 التحويل إلى برنامج تعليمي أعلى
 

إذا كان مستوى طفلك جيًدا جًدا في المدرسة، يجوز له أن 
بصرف النظر عن نوع  يحول إلى برنامج تعليمي أعلى.

 المدرسة التي بدأ فيها.

ما هي المصطلحات التي ينبغي لك معرفتها عند تسجيل 
 طفلك؟

 
أول مؤهل دراسي محتمل. توجد  البرنامج التعليمي:

البرامج التعليمية في مختلف المدارس. يوجد البرنامج 
على سبيل المثال في المدرسة  Realschuleالتعليمي 

والمدارس الشاملة  Realschuleة الثانوية المتخصص
Gesamtschule  المدرسة الشاملة المتكاملة(IGS 

 (.KGSأو المدرسة الشاملة التعاونية 
يمكنك اتباع التوصية، ولكن ذلك غير ملزم. ثم  التوصية:

تُقَدَّم إليك المشورة مرة أخرى. بعد ذلك يعود القرار إلى 
 الوالدين.

 اراجتياز االختب المؤهل الدراسي:
 التحويل إلى برنامج تعليمي أبسط  االنتقال األفقي:

 
 مكتب شؤون الثقافات المتعددة

 فرانكفورت آم ماين
 

information.amka@stadt-frankfurt.de 
www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de 

 

 بلغات للوالدين واألَُسر  نحن نبلغ المعلومات
 متعددة.

 بشأن  نحن نتعاون مع المدارس ونقدم النصائح
 تعدد اللغات.و  تعلُّم اللغة

  ننظم دورات تعليم اللغة مع رعاية األطفال نحن
 Mama lernt„ من خالل المنهج التعليمي

Deutsch“. 

  تكافؤ الفرصنحن نتعاون من أجل تحقيق 
 والتواصل الجيد في فرانكفورت.
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 طفلك في الصف الرابع! واآلن؟
 

 إتمام الدراسة؟
 برنامج تعليمي؟

 ؟Hauptschuleمدرسة متوسطة 
؟ المدرسة الشاملة Gesamtschuleمدرسة شاملة 
 KGSأو المدرسة الشاملة التعاونية  IGSالمتكاملة 
 ؟Gymnasiumمدرسة ثانوية 

 Realschuleالمدرسة الثانوية المتخصصة 
 

STEB  المجلس االستشاري ألولياء األمور بالمدينة 
 نفرانكفورت آم ماي 

 
 مكتب شؤون الثقافات المتعددة

 فرانكفورت آم ماين

  



 أعزؤنا أولياء أمور طالب الصف الرابع في فرانكفورت!
 

  مدرسة جديدة.بعد العطلة الصيفية يأتي طفلك إلى 
 

  )سوف تختار البرنامج التعليمي )مضمون
 والمدارس )ليست مضمونة(.

 

 االختيار كبير. يجب اإلشارة إلى مدرستين 
 

  القرار المهم.خذ وقتك لهذا 
 

  لدى بعض المدارس طلبات تسجيل أكثر من
األماكن المتاحة. بعد ذلك يخصص لطفلك مقعًدا 
دراسيًا. من الممكن أن يكون هذا المقعد الدراسي 
أيًضا في نوع آخر من المدارس )المدرسة الشاملة 

، المدرسة الشاملة التعاونية IGSالمتكاملة 
KGS)يطابق البرنامج التعليمي  ، ولكن يجب أن

 المرغوب فيه.
 

  األيام المفتوحة.اذهب مع طفلك إلى 
 

  هناك يمكنك  صفحة رئيسية.كل المدارس لديها
 الغطالع على المعلومات بشأن المدارس.

 ما هي أنواع المدارس المتاحة؟
 

 Hauptschuleمدرسة متوسطة 

 لغة أجنبية 

 .مدرسة توجه الطفل إلى التدريب المهني 

 طفالً في الصف. 25جد حتى يو 

  شهادة إتمام مدرسة متوسطةHauptschule  بعد
 سنوات 5

 
 Realschuleالمدرسة الثانوية المتخصصة 

 لغة أجنبية ثانية اختيارية اعتباًرا من الصف السابع 

  عدد المواد أكثر عما هو عليه في المدرسة
 Hauptschuleالمتوسطة 

  في الدروس التعليمية أصعب مما هي عليه
، ولكنها Hauptschuleالمدرسة المتوسطة 

 توجه أيًضا إلى التدريب المهني.

  طفالً في الصف. 27يوجد حتى 

  شهادة إتمام المدرسة الثانوية المتخصصة
Realschule  سنوات 6بعد 

  في حالة إتمام الدراسة بنجاح يمكن االنتقال إلى
 المدرسة الثانوية.

 
 Gymnasiumمدرسة ثانوية 

  األقل لغتان أجنبيتانتوجد على 

  طفالً في الصف. 30يوجد حتى 

 .يجب على الطفل أن يتعلم الكثير 

 .تؤهل الدروس التعليمية لالنتقال إلى الجامعة 

 .الهدف هو التعليم العام الشامل 

  سنوات 9أو  8شهادة إتمام الدراسة الثانوية بعد 

IGS )المدرسة الشاملة المتكاملة( 

 تكاملة تبدا المدرسة الشاملة المIGS  مع جميع
االطفال وتستكمل التعليم المشترك للمدرسة 

 .Grundschuleاالبتدائية 

  أطفال المدرسة المتوسطةHauptschule 
 Realschuleوالمدرسة الثانوية المتخصصة 

يكونون معًا في  Gymnasialوالمدرسة الثانوية 
 صف واحد.

  طفالً في الصف. 27يوجد حتى 

  الدراسية ممكنة.جميع المؤهالت 

 .في حالة تغييرات األداء ال يجب تحويل الصف 
 

KGS )المدرسة الشاملة التعاونية( 

  يذهب جميع األطفال إلى مدرسة، البرامج التعليمية
 في صفوف مختلفة.

 .جميع المؤهالت الدراسية ممكنة 

 .في حالة تغييرات األداء ال يجب تغيير المدرسة 
 

حول أنواع المدارس ابحث عن مزيد من المعلومات 
 ؟4/5والمرحلة االنتقالية 

 
STEB  المجلس االستشاري ألولياء األمور بالمدينة 

 فرانكفورت آم ماين 
www.steb-ffm.de 
info@steb-ffm.de 

  41ش زيهوف شتراسه 
 فرانكفورت آم ماين  60594
 64 55 62-069هاتف: 

 

  نحن المنظمة المسؤولة عن جميع المجالس
 ألولياء األمور في فرانكفورت.االستشارية 

  لقد انتخبنا أولياء األمور من جميع المدارس بشكل
 ديمقراطي.

  سوف نبلغكم بالمعلومات على صحتنا الرئيسية
 على اإلنترنت.

 .سوف نجيب عن أسئلتكم بشأن المرحلة االنتقالية 

 المؤهالت الدراسية الممكنة 
 )= البرامج التعليمية(

 
 Hauptschuleشهادة إتمام المدرسة المتوسطة 

 
شهادة إتمام المدرسة الثانوية المتخصصة 

Realschule/الشهادة المتوسطة 
 

 الثانوية الفنية/شهادة تأهيل للدراسة بالمعاهد الفنية العليا
 

 شهادة الثانوية العامة/شهادة تأهيل للدراسة الجامعية
 

لك اختيار ال يحق لك اختيار المدرسة، ولكن يحق 
 البرنامج التعليمي.

 
العديد من المسارات المختلفة تؤدي إلى المؤهالت 

 الدراسية!

 


