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اجباری اّطالعات در بارۀ چگونگی گرفتن مدرک پایانی دورۀ تحصیالت    

؟موضوع چیست  

فُولکس ُهوخ شولِن" کالس های آموزشی رایگان برای گرفتن مدرک پایانی دورۀ  ِنرمؤّسسۀ آموزشی "دی ِکرنت

برای بزرگساالن و جوانان ارائه می نماید. در سرتاسر ایالت ِکرنِتن می توان به این دوره های  تحصیالت اجباری

ه های آموزشی  فراهم به این دور آموزشی دسترسی پیدا کرد. هدف ما این است که امکان دستیابی افراد بسیاری را

 رسانده و به گرفتن مدرک پایانی دورۀ تحصیالت اجباری نائل آیند. اتماماین دورۀ آموزشی پایه را به  کرده تا بتوانند
  

 شرایط الزم برای شرکت در دوره های آموزشی

سال ۱۶حّداقل ِسن: ●    

  و یا نداشتن آن کالس هشتم دارابودن مدرک مردودی●  

 A2    لمانی در سطحبا زبان آ آشنایی●  

  

به چه صورتی است؟ روند انجام کار  
) صحبت چهار ماّدۀ درسی زبان آلمانی  اتدر مجموع می بایستی در شش امتحان شرکت نمود. شرکت در امتحان

جهانی شدن، ارتباطات و تبادالت فرهنگی(، ریاضی ) انگلیسی کردن، ارتباطات ، معاشرت و امور اجتماعی(، زبان

و طّراحی)نّقاشی و کاردستی(،  جهت گیری های حرفه ای و شغلی اجباری بوده و از میان سه ماّدۀ درسی خاّلقّیتو 

و صنعت می توان دو ماّدۀ درسی را متناسب با عالئق و  علم ، علوم طبیعی و بهداشت، سالمتی و امور اجتماعی

  مود.استعدادهای خود انتخاب و در امتحانات مربوط به آنها شرکت ن

به اتمام رساند. ترم  را می توان در سه ترم آموزشی برای گرفتن مدرک پایانی دوران تحصیالت اجباریاین دورۀ 

آغاز می شود. کالس های درس بعد از ظهر ها در دو و یا چهار پائیزی در ماه سپتامبر و ترم بهاری در ماه فوریه 

رس تعطیل می باشند، کالس های درس برگزار نمی شوند.برگزار می شود. روزهایی که همۀ مدا جلسه در هفته  

ۀ دور در طی ارائه می شوند.  انتخاب برای نیز دیگری درسی های ماّدهو  دوره های مختلِف آموزشیعالوه بر این 

.همواره از مشاوره و حمایت مداوم ما برخوردار خواهید بود آموزشی  

 

تِنر ُفولکس هُوخ شولِن" انجام می شود. قبل از ورود به کالس در مؤّسسۀ آموزشی "دی ِکرن ثبت نام در این دوره ها

های درس در یک جلسۀ مشورتی برای هر کسی مطابق با عالئق و استعدادهایش برنامۀ درسی مناسب تهّیه و تنظیم 

 می شود. 

 

 فوائد و مزایای این دورۀ آموزشی برای شرکت کنندگان چیست؟

صرفنظر از اینکه آنها بخواهند می باشد،  پایه و اساس آیندۀ شغلی افراد  به پایان رساندن دورۀ آموزش اجباری،●  
.بپردازند دیگر و یا به ادامۀ تحصیل در مدارس کرده یک دورۀ کارآموزی را شروع  
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ایجاد    طرح و ساخت زندگیرا برای  و فضای بیشتری و شرایط را افزایش داده در زمینۀ شغلیامکان موّفقیت ● 
  می نماید.  

استقالل در زندگی      بیشتر و اطمینان خاطر ،اّتکای نفس به شرکت کنندگان با بهره مندی از دانستنی های اّولیه● 
روزانۀ خود دست می یابند.    

کیفّیت زندگی افزایش و بهبود می یابد.●   
    انجام خواهد شد. "دی ِکرنتِنر فُولکس ُهوخ شولِن" مؤّسسۀ آموزشی الزم توّسط همۀ امور اداریِ ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


