شرایط تحصیل دانش آموزان
قابل توجه والدینی که اخیرا به منطقه  Mindenنقل مکان نموده اند:
ضمن خوش آمد گوئی و استقبال صمیمانه از ورود شما،به اطالع می رساند در سیستم آموزشی آلمان تحصیالت اجباری عمومی وجود دارد و همه کودکان موظف
به مدرسه رفتن می باشند.لذا خواهشمندیم در اولین فرصت از طریق ایمیل یا تماس تلفنی،ما را در جریان نحوه تحصیل فرزندتان و اینکه در کدام مدرسه ثبت نام
شده و یا ثبت نام خواهد شد قرار دهید .لطفا جهت آگاهی از آخرین مهلت ثبت نام به اصل نامه مراجعه کنید.
در صورتیکه فرزندتان هنوز در مدرسه ثبت نام نشده و شروع به تحصیل ننموده است ،حتما در اولین فرصت پیگیری نموده و مراتب را بمن اطالع دهید.
مدارس مورد نظر در شهر  Mindenعبارتند از:
تلفن

Telefon

آدرس

مدرسه

Anschrift

412180571
32425Minden

0571 829710
0571 9722139
0571 44140

32423 Minden
32423 Minden
32425 Minden

0571 54475
0571 828787

32429 Minden
32427 Minden

0571 9727920
0571 828883

32427 Minden
32423 Minden

Schule

 Schulstraße 8دبیرستان تمام وقت
(توجه :شرایط دبیرستان از تاریخ
،2021/07/31تغییر می کند .ثبت
نام فعال فقط برای کالس دهم ممکن
است).
Kurt-Tucholsky-Gesamtschule Königswall 10
PRIMUS-Schule Olafstraße 5
Freiherr-von- Zähringerallee 5
VinckeRealschule
Käthe-Kollwitz-Realschule Piwittskamp 38
Besselgymnasium Hahler Straße
134
Herder-Gymnasium Brüningstraße 2
Ratsgymnasium Königswall 28

در نظر داشته باشید که طبق قوانین آموزش و پرورش در استان (Nordrhein-Westfalenنورد راین وستفالن) ،کودکان و نوجوانانی که آشنائی کامل به زبان
آلمانی ندارند می توانند به مدت دو سال از کالسهای ویژه ،به منظور پیشرفت و کسب مهارت در زبان آلمانی بهره مند شوند.در صورتی که فرزند شما بعد از آن
نیز به آموزش زبان آلمانی نیاز داشته باشد ،از طریق مدرسه به شما اطالع داده خواهد شد.
در این صورت مدارس زیر به منظور حمایت از فرزندان شما در دسترس می باشند.
تلفن

Telefon

آدرس

Anschrift

مدرسه

Schule

رجوع شود به نامه اصلی

در صورت داشتن هرگونه سوال در خصوص روند و مراحل ثبت نام  ،با من بگیرید.

با احترام
Claudia Schöneich
کلودیا شون ایش

