صفحه راهنمای پرسشنامه
برای شاگردان دختر و پسر که مﮑﺘﺐ تحصيﻼت مﺘوسطه را بدون شهادتنامه ختﻢ ميکنند
ﺑﺠﺰ شاگردان دختر و پسر که مﮑﺘﺐ مﺘوسطه را با دريافت شهادتنامه ختﻢ ميکنند.

مکتﺐ تحصيﻼت متوسطه:

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

در جواب سوال های  ١تا  ٩سوال های زير را ﺑا "ﺑلی" پاسخ داده ام:
١

در يک شرکت محﻞ کارآموزی پذيرفته شده ام و قرارداد امضاء شده دارم-------

□

٢

در يک مکتﺐ مسﻠکﯽ ثانويه تحصيﻞ خواهﻢ کرد ------------------------------------

□

٣

دريک دوره يک ساله تعﻠيمات پايه مسﻠکﯽ ) (BGJ/sتحصيﻞ خواهﻢ کرد -------------

□

٤

دريک دورۀ تعﻠيمات آمادگﯽ مسﻠکﯽ يا دورۀ يکپارچه سازی تعﻠيمات مسﻠکﯽ ويژه
شاگردان خارجﯽ تحصيﻞ خواهﻢ کرد )----------------------------------(BVJ; BIJ

□

٥

دريک پيش دورۀ تعﻠيمات يکپارچه سازی تعﻠيمات مسﻠکﯽ ويژه شاگردان خارجﯽ)(BIK/V
در مکتﺐ مسﻠکﯽ تحصيﻞ خواهﻢ کرد-----------------------------------------------------

□

٦

دريک دورۀ يکپارچه سازی تعﻠيمات مسﻠکﯽ ويژه شاگردان خارجﯽ ) (BIKدر مکتﺐ
مسﻠکﯽ ثانويه تحصيﻞ خواهﻢ کرد--------------------------------------------------

□

٧

در يک دوره تعﻠيمات آمادگﯽ مسﻠکﯽ اداره کار ) (BvBتحصيﻞ خواهﻢ کرد---------

□

٨

در هميﻦ مکتﺐ متوسطه به تحصيﻞ ادامه ميدهﻢ ------------------------------

□

٩

مﻦ اکنون جوان بدون محﻞ کارآموزی مسﻠکﯽ مﯽ باشﻢ

□

 ١٠مﻦ قصد دارم در رشته مسﻠکﯽ مورد عﻼقه خود در رشته های زير تحصيﻞ کنﻢ:
تخنيکﯽ ) مسﻠکﯽ و صنعتﯽ(-----------------------------------
اقتصادی ) تجارت و خدمات(------------------------------------
اجتماعﯽ ) اقتصاد خانه ،تغذيه و بهداشت(-------------------------
 ١١مکتﺐ دوره متوسطه را احتماﻷ در همان تاريخ که نوشته ام ختﻢ خواهﻢ کرد---------

□
□
□
□

سرپرسﺖ محﺘرم ،شاگردان دخﺘر و پسر گرامی ،خواهشمنديم ﺑه توضيحات زير توجه کنيد:
جوانان ﺑدون محل کارآموزی مسلﮑی ) (JoAو شاگردان دختر و پسر که در انتظار شروع دوره آماده سازی تعﻠيمات
مسﻠکﯽ اداره کار) (BvBميباشند هنوز دانش آموز مشمول تحصيﻼت اجباری مکتﺐ مسﻠکﯽ هستند و به هميﻦ دليﻞ
مکﻠف هستند در هفﺘه اول آغاز مکاتﺐ در مﮑﺘﺐ مسلﮑی خود حاﺿر باشند .ايﻦ موﺿوع شامﻞ شاگردان دختر و پسر
هﻢ ميشود که تحصيﻼت مسﻠکﯽ و يا تحصيﻼت مکاتﺐ کﻞ روز خود را)مکاتﺐ اقتصاد  ،ليسه های عالﯽ مسﻠکﯽ( .......

بدون شهادتنامه ختﻢ کرده باشند .برای ايﻦ منظور شاگردان دختر و پسر مکﻠفند معﻠومات پرسشنامه را جواب دهند)سوال
های  ١تا  .(٩مبنای قانونﯽ ايﻦ موﺿوع ماده  ٨٥قانون وﻻيت بايرن در امور معارف و تحصيﻼت )(BayEUG
مﯽ باشد .عﻼوه برايﻦ بمنظور آسان کردن راهنمائﯽ در انتخاب مکتﺐ مسﻠکﯽ ثانويه از شاگردان دختر و پسر تقاﺿا
ميشود بطور داوطﻠبانه اطﻼعات مربوط به رشﺘه مسلﮑی مورد عﻼقه )سوال  (١٠و نمرات تحصيلی خود را بيان کنند
)سوال  .(١١بخاطر شمول دوره تقويتﯽ زبان آلمان )اگر ﺿروری باشد( نمره مضمون زبان آلمانﯽ نيز جزو ايﻦ
معﻠومات است.
معﻠوماتﯽ را که در پرسشنامه بيان ميشوند توسط اداره معارف مربوطه به مکتﺐ مسﻠکﯽ ثانويه داده ميشود.
توجه :ايﻦ معﻠومات در تهيه پيشنهادهای حمايتﯽ به جوانان بدون محﻞ کارآموزی تعﻠيمات مسﻠکﯽ مورد استفاده
قرارگرفته و به هيﭻ اداره و مرجﻊ و شخﺺ ديگری داده نميشوند .به ايﻦ دليﻞ مهﻢ است که شاگردان دختر و پسر برای
يافﺘن محل کارآموزی تعليمات مسلﮑی خودشان مستقيمأ به اداره کار مراجعه کنند.
شاگردان دختر و پسر پيش از شروع سال تحصيلی يک خط از طرف مکتﺐ مسﻠکﯽ درباره ايﻦ موﺿوع دريافت
خواهند کرد .اگر شاگرد هنگام دريافت ايﻦ خط ديگر " نوجوان بدون محﻞ کارآموزی تعﻠيمات مسﻠکﯽ" نباشد موﺿوع
را ﺣﺘمﺄ به مکتﺐ مسﻠکﯽ خبر دهد و نام مکتﺐ مسﻠکﯽ ديگر را که در آن تحصيﻞ خواهد کرد بيان کند.
اگر به سوال های نمره  ١٠و  ١١هيچ کدام جواب داده نشده باشد و با دادن معﻠومات موافقت نشده باشد و يا اگر شاگرد
پيش از شروع سال تحصيﻠﯽ خطﯽ از مکتﺐ مسﻠکﯽ دريافت نکرده باشد بازهﻢ مکﻠف است در هفته اول شروع سال
تحصيﻠﯽ در يکﯽ از مکاتﺐ مسﻠکﯽ خود حاﺿر باشند.
آدرس مکتﺐ مسﻠکﯽ________________________________________________:
اگر قانون تحصيﻼت اجباری را رعايت نکنيد امکان اجرای مجازات وجود دارد؛ بخاطر ايﻦ تخلﻒ قانونی جزای پولﯽ
هﻢ ممکﻦ است برقرار شود.
مکاتﺐ متوسطه  ،مکاتﺐ مسﻠکﯽ ثانويه ،اداره نظارت بر مکاتﺐ و اداره کار کوشش دارند پيشنهادهای تحصيﻼتﯽ
مطابﻖ عﻼقه شاگرد ارائه کنند .اما بدليﻞ تشکيﻼتﯽ خود مکاتﺐ ،وارد شدن به صنف های تحصيﻠﯽ مسﻠکﯽ ثانويه مطابﻖ
عﻼقه و انتخاب شاگرد هميشه ممکﻦ نيست.

با تشکر از همکاری شما و خانه پری کامﻞ پرسشنامه برای دختر يا پسر شما در مسير مسﻠکﯽ آنان آرزوی موفقيت
ميکنيﻢ.

