فرم پرسشنامه دانش آموز

پرسشنامه
برای دانش آموزان دختر و پسر مدرسه متوسطه اول که در سال  ٢٠١٩ترک تحصيل می کنند
بﺠﺰ دانش آموزان دختر و پسر که مدرسه متوسطه اول را با موفقيت و دريافت گواهينامه به پايان ميرسانند

ادارۀ آموزش و پرورش منطقه:
دانش آموز پسر  /دختر:
نام خانوادگی  ،نام )ها(:
نشانی:

مدرسه متوسطه اول:
پايه:

تاريخ تولد:

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

در يک ﺷرکت محل کار آموزی حرفه ای پذيرفته شده ام و قرارداد امضاء شده دارم.

بﻠی □

خير □

اگر جواب "بﻠی" باشد ،رشتۀ آموزش حرفه ای________________________:
نام شرکت مﺤﻞ کار آموزی حرفه ای__________________________________:
٢

به هنرستان حرفه ای خواهم رفت )تمام وقت ،بطور مثال هنرستان فنی حرفه ای،
هنرستان اقتصاد(؛ دارای موافقت کتبی هنرستان می باشم.

بﻠی □

خير □

اگر جواب "بﻠی" باشد ،نام هنرستان حرفه ای_______________________________________:
٣

دوره يک ساله پايه آموزش حرفه ای ) (BGJ/sرا در هنرستان فنی حرفه ای خواهم
گذراند .دارای موافقت کتبی هنرستان می باشم.

بﻠی □

خير □

اگر جواب "بﻠی" باشد ،نام هنرستان حرفه ای_______________________________________:
٤

دورۀ يکساله آمادگی حرفه ای ) (BVJيا دورۀ يکساله آمادگی حرفه ای ويژه دانش
آموزان خارجی ) (BIJرا در هنرستان حرفه ای را خواهم گذراند .دارای موافقت کتبی
اين هنرستان حرفه ای ميباشم.

بﻠی □

خير □

اگر جواب "بﻠی" باشد ،نام هنرستان حرفه ای_______________________________________:
٥

پيش دوره آمادگی حرفه ای ويژۀ دانش آموزان خارجی ) (BIK/Vرا در هنرستان
فنی حرفه ای خواهم گذراند.

بﻠی □

خير □

اگر جواب "بﻠی " باشد ،نام هنرستان حرفه ای____________________________________:
٦

دوره يکساله آمادگی حرفه ای ويژۀ دانش آموزان خارجی ) (BIKرا در هنرستان
حرفه ای خواهم گذراند.

بﻠی □

خير □

اگر جواب "بﻠی " باشد ،نام هنرستان حرفه ای____________________________________:
٧

دوره آموزش آمادگی حرفه ای اداره کار ) (BvBرا خواهم گذراند .دارای موافقت
کتبی اداره کار ميباشم.

بﻠی □

خير □

٨

در اين مدرسه متوسطه يا در يک مدرسه متوسطه ديگر به تﺤصيﻞ ادامه ميدهم.
)تکرار اين کﻼس يا ارتقا به کﻼس (١٠

بﻠی □

خير □

٩

موارد  ١تا  ٨در مورد من صدق نميکنند .بدين معنی که من در حال حاضر جوان
بدون مﺤﻞ کار آموزی حرفه ای می باشم.

بﻠی □

خير □

اگر جواب " ٩بلی" باﺷد )فقط و فقط در اينصورت( لطفأ به پرسش های  ١٠و  ١١پاسخ دهيد.
 ١٠مايﻞ به تﺤصيﻞ در يک هنرستان فنی حرفه ای در نزديکی اين مﺤﻞ هستم و قصد دارم
در رشته فنی حرفه ای با تمرکز زير تﺤصيﻞ کنم:
فناوری ) حرفه ای و صنعتی(-----------------------------------
اقتصاد ) بازرگانی و خدمات(------------------------------------
اجتماعی ) اقتصاد خانه ،تغذيه و بهداشت(-------------------------
 ١١مدرسه متوسطه اول را به پايان می رسانم...
بدون گواهينامه قبولی □

با گواهينامه قبولی متوسطه اول □

□
□
□
□

با گواهينامه ويژه قبولی متوسطه اول □

نمره درس 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 اطﻼعات پرسشنامه را در برگ راهنما بنويس.
 لطفﺄ پرسشنامه را در مهلت مقرر به آموزگار کﻼس تﺤويﻞ دهيد.
پاسخ به پرسش های  ١تا  ٩جهت نظارت بر رعايت قانون تﺤصيﻼت اجباری مورد استفاده قرار ميگيرند .بدين دليﻞ
پاسخ به اين پرسش ها الزامی است ) طبق ماده  ٨٥قانون آموزش و پرورش ايالت بايرن).((BayEUG
پاسخ به پرسش های  ١٠و  ١١اختياری است .اما اگر دانش آموز مﺤﻞ کارآموزی حرفه ای پيدا نکرده باشد ،پاسخ به
اين پرسش ها ارائه پيشنهاد دوره آموزشی جايگزين مناسب به دانش آموز را آسانتر ميکند.
اطﻼعات اين پرسشنامه به اداره آموزش و پرورش و هنرستان فنی حرفه ای مربوطه ارسال ميشود .توضيح اينکه اين
اطﻼعات به شخص يا اداره ديگری داده نميشود.

□

من/ما پرسش های  ١٠و  ١١را پاسخ داده ام/داده ايم و موافقت خود را با ارسال اين اطﻼعات به اداره آموزش
و پرورش و هنرستان فنی حرفه ای مربوطه اعﻼم ميکنم /ميکنيم .برگ راهنمای پرسشنامه را دريافت
کرده ام /کرده ايم.

_______________
مﺤﻞ ،تاريخ

________________
امضاء سرپرست قانونی

_______________
امضاء دانش آموز

دانش آموز موظف است خود را درآغاز سال تﺤصيﻠی به هنرستان فنی حرفه ای معرفی کند حتی اگر به پرسش های
 ١٠و  ١١پاسخ نداده و موافقت خود را با انتقال اين اطﻼعات به اداره آموزش و پرورش اعﻼم نکرده باشد.
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