ﻓﻮرم پرسشنامه شاگرد

پرسشنامه
برای شاگردان دختر و پسر که مﮑتﺐ متوسطه را در سال  ٢٠١٩بدون شهادتنامه ختم ميﮑنند.
بﺠﺰ شاگردان دختر و پسر که مﮑتﺐ متﻮسطه را با کاميابی و درياﻓت شهادتنامه ختم ميﮑنند.

ادارۀ معارف منطقه:
شاگرد پسر  /دختر:
اسم خانﻮاده گی  ،اسم )ها(:
آدرس:

مﮑتﺐ متوسطه اول:
دوره:

تاريخ تﻮلد:

در سوال های  .١تا  .٩تنها يک جواب را عﻼمت بﺰنيد )جواب " بلی" تنها يﮑبار ممﮑن است(
١

در يک شرکت برای کارآمﻮزی تعليمات مسلﮑی پذيرﻓته شده ام و قرارداد امضاء شده
دارم.

بلی □

خير □

اگر جﻮاب "بلی" باشد ،رشتۀ تعليمات مسلﮑی______________________________________:
نام شرکت محل کارآمﻮزی تعليمات مسلﮑی _______________________________________:
٢

در يک مﮑتﺐ مسلﮑی ثانوی تحصيل خﻮاهم کرد )کل روز ،بطﻮر مثال مﮑتﺐ تخنيﮑی
و مسلﮑی ،مﮑتﺐ اقتصادی(؛ مﮑتوب موافقت مﮑتﺐ مسلﮑی را دارم.

بلی □

خير □

اگر جﻮاب "بلی " باشد ،نام مﮑتﺐ__________________________________________:
٣

دريک دوره يک ساله تعليمات پايه مسلﮑی ) (BGJ/sدر مﮑتﺐ تعليمات مسلﮑی ثانﻮيه
تحصيل خﻮاهم کرد .مﮑتوب موافقت مﮑتﺐ مسلﮑی را دارم.

بلی □

خير □

اگر جﻮاب "بلی " باشد ،نام مﮑتﺐ__________________________________________:
٤

دريک دورۀ مقدماتی آمادگی تعليمات مسلﮑی ) (BVJدورۀ يﮑپارچه سازی تعليمات
مسلﮑی ويژه شاگردان خارجی ) (BIJتحصيل خﻮاهم کرد .مﮑتوب موافقت مﮑتﺐ
تعليمات مسلﮑی را دارم.

بلی □

خير □

اگر جﻮاب "بلی " باشد ،نام مﮑتﺐ_________________________________________:
٥

شاگرد ﺻنﻒ مقدماتی يﮑپارچه سازی تعليمات مسلﮑی ويژۀ دانش آموزان خارجی
) (BIK/Vدر يک مﮑتﺐ مسلﮑی ثانﻮی می باشم.

بلی □

خير □

اگر جﻮاب "بلی " باشد ،نام مﮑتﺐ____________________________________:
٦

شاگرد ﺻنﻒ يﮑپارچه سازی تعليمات مسلﮑی ويژۀ دانش آموزان خارجی )(BIK

بلی □

خير □

در يک مﮑتﺐ مسلﮑی ثانﻮی می باشم.
اگر جﻮاب "بلی " باشد ،نام مﮑتﺐ____________________________________:
٧

دريک دوره تعليمات آمادگی مسلﮑی اداره کار) (BvBتحصيل خﻮاهم کرد.

بلی □

خير □

مﮑتوب موافقت اداره کار را دارم.
٨

در هميﻦ مﮑتﺐ ميمانم و يا در مﮑتﺐ متوسطه ديگر تحصيل خﻮاهم کرد.
)تﮑرار هميﻦ ﺻنﻒ يا ارتقا به ﺻنﻒ (١٠

بلی □

خير □

٩

سﻮال های  ١تا  ٨در مﻮرد مﻦ ﺻدق نميﮑند .بديﻦ معنی که مﻦ اکنﻮن جﻮان بدون
محل کارآمﻮزی مسلﮑی می باشم.

بلی □

خير □

اگر جواب " ٩بلی" باشد )فقط و فقط در اينصورت( لطفأ به پرسش های  ١٠و  ١١پاسخ دهيد.
 ١٠مﻦ مايل به تحصيل در يک مﮑتﺐ مسلﮑی ثانﻮيه در نزديﮑی ايﻦ محل هستم و مايلم در
رشته تخنيﮑی و مسلﮑی در رشته های زير تحصيل کنم:
تخنيﮑی ) مسلﮑی و ﺻنعتی(-----------------------------------
اقتصاد ) تجارت و خدمات(------------------------------------
اجتماعی ) اقتصاد خانه ،تغذيه و بهداشت(-------------------------
 ١١مﮑتﺐ دوره متﻮسطه را ختم خﻮاهم کرد....
بدون شهادتنامه کاميابی تحصيلی □

با شهادتنامه کاميابی متﻮسطه □

□
□
□
□

با شهادتنامه مخصﻮص کاميابی دوره متﻮسطه □

نمره مضمﻮن زبان آلمانی مﻦ احتماﻷ نمره زير خﻮاهد بﻮد:
ادامه در پشت ﺻفحه
 در ادامه يک برگ راهنمای پرسشنامه برای تو و سرپرست ﻗانونی تو ضميمه شده است.
 لطفﺄ معلومات پرسشنامه را در برگ راهنما بنويس.
 لطفﺄ پرسشنامه را در مهلت مقرر به آموزگار کﻼس تحﻮيل دهيد.
جﻮاب ها به سﻮال های  ١تا  ٩برای نظارت بر رعايت قانﻮن تحصيﻼت اجباری استفاده ميشﻮند .بديﻦ دليل تﻮ مﮑلﻒ به
جﻮاب دادن به ايﻦ سﻮالها ميباشی ) طبق ماده  ٨٥قانﻮن آمﻮزش و پرورش ايالت بايرن).((BayEUG
جﻮاب دادن به سﻮالهای  ١٠و  ١١اختياری است .اما اگر شاگرد محل کارآمﻮزی مسلﮑی پيدا نﮑرده باشد ،جﻮاب دادن به
ايﻦ سﻮالها ارائه پيشنهاد دوره تعليماتی بديل مناسﺐ به شاگرد را آسانتر ميﮑند.
معلﻮمات ايﻦ پرسشنامه به اداره معارف و هنرستان مسلﮑی مربﻮطه ﻓرستاده ميشﻮد .تﻮضيح اينﮑه ايﻦ معلﻮمات به
شخص يا اداره ديگری داده نميشﻮد.

□

مﻦ/ما به سﻮالهای  ١٠و  ١١جﻮاب داده ام/داده ايم و با ﻓرستادن ايﻦ معلﻮمات به اداره معارف و هنرستان
مسلﮑی مربﻮطه مﻮاﻓقت دارم/داريم .برگ راهنمای پرسشنامه را درياﻓت کرده ام /کرده ايم.

_______________
محل ،تاريخ

________________
امضاء سرپرست قانﻮنی

_______________
امضاء شاگرد

شاگرد مﮑلﻒ است خﻮد را درآغاز سال تحصيلی به هنرستان مسلﮑی معرﻓی کند حتی اگر به سﻮالهای  ١٠و  ١١جﻮاب
نداده و با ﻓرستادن ايﻦ معلﻮمات به اداره معارف مﻮاﻓقت نﮑرده باشد.

