zum Schülerbogen

پرسشنامه
برای شاگردان دختر و پسر که مکتب متوسطه را در سال  ٢٠22بدون شهادتنامه ختم میکنند.
بجز شاگردان دختر و پسر که مکتب متوسطه را با کامیابی و دریافت شهادتنامه ختم میکنند.

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

مکتب متوسطه اول:
دوره:

تاریخ تولد:

در سوال های  .١تا  .٤تنها یک جواب را عالمت بزنید (جواب " بلی" تنها یکبار ممکن است)
١

در یک شرکت برای کارآموزی تعلیمات مسلکی پذیرفته شده ام و قرارداد امضاء شده
دارم.

بلی □

خیر □

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

در یک مکتب مسلکی ثانوی تحصیل خواهم کرد (کل روز ،بطور مثال مکتب تخنیکی
و مسلکی ،مکتب اقتصادی)؛ مکتوب موافقت مکتب مسلکی را دارم.

بلی □

خیر □

اگر جواب "بلی " باشد ،نام مکتب__________________________________________:
٣

دریک دوره یک ساله تعلیمات پایه مسلکی ) (BGJ/sدر مکتب تعلیمات مسلکی ثانویه
تحصیل خواهم کرد .مکتوب موافقت مکتب مسلکی را دارم.

بلی □

خیر □

اگر جواب "بلی " باشد ،نام مکتب__________________________________________:
٤

در همین مکتب میمانم و یا در مکتب متوسطه دیگر تحصیل خواهم کرد.
(تکرار همین صنف یا ارتقا به صنف )١٠

بلی □

خیر □

٥

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

بلی □

خیر □





در ادامه یک برگ راهنمای پرسشنامه برای تو و سرپرست قانونی تو ضمیمه شده است.
لطفأ معلومات پرسشنامه را در برگ راهنما بنویس.
لطفأ پرسشنامه را در مهلت مقرر به آموزگار کالس تحویل دهید.

جواب ها به سوال های برای نظارت بر رعایت قانون تحصیالت اجباری استفاده میشوند .بدین دلیل تو مکلف به جواب
دادن به این سوالها میباشی ( طبق ماده  ٨٥قانون آموزش و پرورش ایالت بایرن).)(BayEUG
معلومات این پرسشنامه به اداره معارف و هنرستان مسلکی مربوطه فرستاده میشود .توضیح اینکه این معلومات به
شخص یا اداره دیگری داده نمیشود.

_______________
محل ،تاریخ

________________
امضاء سرپرست قانونی

_______________
امضاء شاگرد

