
zum Schülerbogen 

 پرسشنامه

 کنندترک تحصیل می  ٢٠23در سال  که اول متوسطه مدرسه دانش آموزان دختر و پسربرای 

 به پایان میرسانندو دریافت گواهینامه  را با موفقیتاول  متوسطه مدرسهکه دانش آموزان دختر و پسر  بجز

 :اول مدرسه متوسطه   :ادارۀ آموزش و پرورش منطقه

 

 تاریخ تولد: پایه: دختر: دانش آموز پسر /

   :نام خانوادگی ، نام )ها(

   نشانی:

 

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

١  شده ام و قرارداد امضاء شده دارم پذیرفته حرفه ای کار آموزیمحل  شرکتدر یک. 

 

 □خیر  □بلی  

   :________________________ای آموزش حرفه اگر جواب "بلی" باشد، رشتۀ 

 :__________________________________ایحرفه  کار آموزیشرکت محل نام  

 

٢  فنی حرفه ای،  هنرستانبطور مثال )تمام وقت،  خواهم رفت حرفه ای هنرستانبه

 .باشم می هنرستان دارای موافقت کتبیاقتصاد(؛  هنرستان

 □خیر  □بلی  

 

 _______________________________________حرفه ای: هنرستانواب "بلی" باشد، نام جاگر  

 

٣  آموزش حرفه ایپایه  سالهدوره یک (BGJ/s) خواهم حرفه ای فنی  نهنرستا در را

 می باشم. هنرستاندارای موافقت کتبی  گذراند.

 □خیر  □بلی  

 

 _______________________________________حرفه ای: هنرستان"بلی" باشد، نام جواب  اگر 

 

٤  به تحصیل ادامه میدهم. دیگر یک مدرسه متوسطه دریا  متوسطه مدرسهدر این 

 (١٠ کالسیا ارتقا به  کالس این تکرار) 

 

 □خیر  □بلی  

٥  ١موارد  ٤تا  د. بدین معنی که من در حال حاضر جوان ندر مورد من صدق نمیکن

 حرفه ای می باشم. کار آموزیبدون محل 

 □خیر  □بلی  

    

 

  ضمیمه شده است. تو سرپرست قانونی وبرای تو در ادامه یک برگ راهنمای پرسشنامه 

  بنویسپرسشنامه را در برگ راهنما  اطالعاتلطفأ. 

  تحویل دهید. کالسآموزگار به  مهلت مقرررا در  پرسشنامهلطفأ 

. بدین دلیل پاسخ به دقرار میگیرنپاسخ به پرسش های جهت نظارت بر رعایت قانون تحصیالت اجباری مورد استفاده 

 (.(BayEUG)قانون آموزش و پرورش ایالت بایرن ٨٥این پرسش ها الزامی است ) طبق ماده 

حرفه ای مربوطه ارسال میشود. توضیح اینکه این پرسشنامه به اداره آموزش و پرورش و هنرستان فنی این اطالعات 

 اطالعات به شخص یا اداره دیگری داده نمیشود.

 

 

_______________   ________________   _______________ 

 امضاء دانش آموز   امضاء سرپرست قانونی    محل، تاریخ


