
 راهنمای پرسشنامه صفحه

 میکنند بدون شهادتنامه ختم ٢٠23را در سال  متوسطه کتبکه مشاگردان دختر و پسر  برای

 .شهادتنامه ختم میکننددریافت  را با متوسطه کتبمدختر و پسر که  شاگردان بجز

 

 متوسطه:تحصیالت  کتبم   :منطقه معارفادارۀ 

 

   پسر / دختر: شاگرد

 :م )ها(اسگی ، ه خانواد اسم

 

  

 :زیر را با "بلی" پاسخ داده ام سوال های ٥تا  ١ جواب سوال هایدر 
 

١  قرارداد امضاء شده دارمو  پذیرفته شده ام آموزیکارمحل  شرکتدر یک------- □ 
 

٢ خواهم کرد تحصیل ثانویه کتب مسلکیم در یک ------------------------------------  □ 
 

٤  به تحصیل ادامه میدهممتوسطه  کتبن مهمیدر ------------------------------  □ 
 

٥ می باشم مسلکی کارآموزیبدون محل جوان  من اکنون  □ 

    

 :کنیددختر و پسر گرامی، خواهشمندیم به توضیحات زیر توجه  شاگردانمحترم، ت سرپرس

ه همین هستند و ب کتب مسلکیم تحصیالت اجباری مشمول دانش آموز (JoA) مسلکی آموزیکارجوانان بدون محل 

 رای اینب بدون شهادتنامه ختم کرده باشند. خود را کل روزمکاتب  تتحصیال یا و تحصیالت مسلکیکه  هم میشود دلیل

 موضوعقانونی این  مبنای(. ٩تا  ١ سوال های)پرسشنامه را جواب دهند شاگردان دختر و پسر مکلفند معلومات منظور

  (BayEUG) معارف و تحصیالت امور بایرن دروالیت قانون  ٨٥ماده 

 آدرس مکتب مسلکی:________________________________________________

 .داده میشود ثانویه کتب مسلکیمربوطه به م معارفمیشوند توسط اداره بیان که در پرسشنامه را  معلوماتی

مورد استفاده  تعلیمات مسلکی آموزیکارپیشنهادهای حمایتی به جوانان بدون محل  تهیهدر  معلوماتاین  توجه:

 برایدختر و پسر  شاگرداندلیل مهم است که  ه این. بداده نمیشوند دیگری صو شخمرجع اداره و  چهی هو بقرارگرفته 

 مراجعه کنند.  اداره کارمستقیمأ به خودشان  تعلیمات مسلکی آموزیکارمحل  یافتن

دریافت درباره این موضوع  کتب مسلکیاز طرف م یک خط پیش از شروع سال تحصیلیدختر و پسر  شاگردان

موضوع " نباشد تعلیمات مسلکی آموزیکاردیگر " نوجوان بدون محل  خطهنگام دریافت این شاگرد اگر  خواهند کرد.

 تحصیل خواهد کرد بیان کند.را که در آن   به مکتب مسلکی خبر دهد و نام مکتب مسلکی دیگر حتمأرا 

 پولی زایج تخلف قانونی؛ بخاطر این را رعایت نکنید امکان اجرای مجازات وجود دارداجباری  تتحصیال ناگر قانو

 برقرار شود. ممکن استهم 

های تحصیالتی پیشنهاد کوشش دارندو اداره کار  ببر مکاتاداره نظارت ، ثانویه کاتب مسلکیم ، متوسطه کاتبم

مطابق  ی ثانویهصنف های تحصیلی مسلک به ارد شدنو کاتب،م ی خودتشکیالت بدلیل. اما ارائه کنندشاگرد عالقه مطابق 

 همیشه ممکن نیست.  شاگردعالقه و انتخاب 

آنان آرزوی موفقیت  مسلکی در مسیر اپسر شمیا  کامل پرسشنامه برای دختر پری هخان وشما  از همکاریبا تشکر 

 میکنیم.


