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بعد از گذراندن دوره آمادگی کودکتان برای ادامھ دوران مدرسھ وارد کالس ھای 
معمول شده و در آنجا با سایر کودکان بھ طور کامل ادغام می شود. انجام این فرآیند 

در مدارس ابتدایی، راھنمایی یا دبیرستان صورت می گیرد. کودک در صورت 
نیاز می تواند در مدرسھ بھ صورت اضافی در کالس ھای درسی تقویت زبان در 

چارچوب مرحلھ سوم شرکت کند. این کالس ھا در تمامی مدارس تشکیل می شود. 
ھدف از این کالس ھا تقویت فردی کودکان در زبان آلمانی یا در رشتھ ھایی است 

کھ برای اخذ دیپلم مھم ھستند. معلمان مشخص می کنند کھ آیا کودک بھ این کالس ھا 
نیاز دارد یا خیر. 

دو زبانھ یا چند زبانھ بودن پتانسیل بزرگی است کھ نیاز بھ پرورش دارد. بھ ھمین 
سبب دختر یا پسرتان می تواند در  کالس ھای درسی بھ زبان مادری شرکت کند. 

این امکان نیز وجود دارد کھ تحت شرایط خاص، زبان مادری وی بھ عنوان زبان 
دومش بھ رسمیت شناختھ شود. مروری بر زبان ھای ارائھ شده و نیز اطالعات 

مربوط بھ رسمی شناختھ شدن زبان مادری را در اولین جلسھ مشاوره آموزش و از 
طریق مدرسھ کودکتان دریافت خواھید کرد.
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والدین عزیز،
مایلید کودکتان را در مدرسھ ثبت نام کنید و ما صمیمانھ بھ شما خوش آمد می گوییم. 

محیط آموزشی جدید، ھم کالس ھای جدید، معلمان جدید، شاید حتی کالس درس و زندگی 
تحصیلی کامالً متفاوت با آنچھ پیشتر تجربھ شده است، و بھ ویژه زبان آموزشی جدید، 

آلمانی، در انتظارند تا شما آنھا را کشف و تجربھ کنید.

برای آنکھ دختر یا پسرتان در بحث آموزش موفق باشد، مھم است کھ زبان آلمانی یاد 
بگیرد و یا مھارت ھای خود را ارتقا دھد. مایلیم با ارائھ این بروشور بھ شما و کودکتان 
نشان دھیم چھ امکاناتی برای آموزش زبان بھ کودکانی کھ پیشینھ مھاجرت دارند وجود 

دارد و چگونھ این امکانات در قوانین آموزشی مدارس ابتدایی، راھنمایی و دبیرستان 
گنجانده شده است.

 در کالس ھای درسی آلمانی بھ عنوان زبان دوم (DaZ) دانش آموزان مبانی زبان 
روزمره و زبان مورد استفاده در سیستم آموزشی را یاد می گیرند. یادگیری این زبان 

شرطی برای ادغام شدن در مدرسھ و ورود گام بھ گام بھ کالس ھای معمول است. 

آموزش کودکان بر پایھ برنامھ ای درسی صورت می گیرد کھ این رشتھ را بھ سھ مرحلھ 
تقسیم بندی می کند. برای مرحلھ اول و دوم کالس ھای آمادگی خاصی در مدارس ابتدایی و 

راھنمایی منتخب برگزار می شوند.

در اولین جلسھ مشاوره آموزشی , کھ با ھمراھی کودکتان برای شما برگزار خواھد شد، 
در خصوص شرکت در چنین کالس ھای آمادگی تصمیم گیری می شود. اطالعات تماس 

مربوط را پشت این برگھ خواھید یافت.
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چھ چیزی؟سالم

پایھ جلسھ مشاوره بر مبنای دانش اکتسابی کودک در مدارس کشور خود و دانش 
احتمالی زبان آلمانی است کھ کودک تا کنون کسب کرده است.

در مرحلھ اول دانش آموزان در کالس آمادگی قابلیت ھای زبانی عمومی را بھ 
صورت شفاھی و کتبی کسب می کنند. این قابلیت ھا اساس شرکت در کالس ھای 

درسی معمول است.

در مرحلھ دوم دانش آموزان بھ ادامھ یادگیری زبان آلمانی در کالس آمادگی 
می پردازند. عالوه بر آن مرحلھ بھ مرحلھ در کالس ھای تخصصی معمول ھم 

شرکت می کنند. ھدف از این کار آن است کھ دانش آموز مبانی زبان آموزش را 
بیاموزد کھ در کالس ھای درس مورد استفاده قرار می گیرد. 

جلسات مشاوره آموزشی در طول ھر دو مرحلھ کالس ھای آموزش آلمانی بھ عنوان 
زبان دوم ادامھ خواھد یافت. معلمی کھ کار مشاوره را بر عھده دارد، والدین و 

دانش آموز را برای شرکت در این جلسات دعوت می نماید. بر پایھ سطح زبانی اخذ 
شده و نیز سابقھ آموزشی دانش آموز در طول مرحلھ دوم و نیز در گذار بھ مرحلھ 

سوم درباره گام ھای بعدی ادغام در مدرسھ بھ شما مشاوره داده خواھد شد.
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