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یل  صحت نا  لاس رد سرادم ی دتبم مان تبث لحارم ھب طوبرم   تاعالطا

2023/24 
 

 دیاب  دنتسھ ھسردم رد روضح ھب مزلم ٢٠٢٣\ ٢۴یلیصحت لاس یادتبا رد اھنآ نادنزرف ھک ینوناق ناتسرپرس و نیدلاو
 دوز مان تبث یضاقتم ھک ینوناق ناتسرپرس دروم رد نینچمھ رما نیا .دننک مان تبث یلحم ھسردم رد ار دوخ نادنزرف
 تبث .تسین ھسردم نیا رد کدوک شریذپ یانعم ھب مان تبث اما .دنک یم قدص زین دنتسھ دوخ دنزرف یارب ھسردم ماگنھ
.دوش یم ماجنا ینوناق میق لباقتم تیاضر اب مان  
 دروم رد .تسا راد هدھع نآ زیربآ ھضوح رد ار دوخ تنوکس لحم دراو هزات ھک یرادرھش ییادتبا ھسردم نیرتکیدزن
 هدننک نییعت دراد تناضح ھک یصخش تنوکس یلصا لحم ، ناملآ یندم نوناق 11 دنب قباطم ، ینوناق نس ریز دارفا
.دنتسین طبترم مان تبث دنیآرف یارب ھیوناث تماقا یاھ سردآ .تسا  
 

:دوش لیمکت 2022 ربتکا 31 زا لبق دیاب و دریذپیم ماجنا ریز تیاس بو قیرط زا و سامت نودب مان تبث  
www.rostock.de/Einschulung   

 
 کالم سرادم مان تبث ینامز بیترت .درک دیھاوخ ادیپ ار مان تبث دنیآرف یارب مھم تاعالطا مامت نینچمھ امش اجنیا رد
 ،دنتسھ ھسردم رد روضح ھب مزلم 2023/24 یلیصحت لاس یادتبا رد ناشنادنزرف ھک ینیدلاو ھمھ .تسین شریذپ
 ،دیدرکن تفایرد یا ھمان چیھ رگا .درک دنھاوخ تفایرد لزنم رد یبتک تروص ھب ار مان تبث لحارم ھب طوبرم تاعالطا
 .دینک ھعجارم einschulung@rostock.de ھبً افطل
 کی رد مان تبث دادعت رگا .دیروایب لیلد دیاب ،دینک مان تبث یلحم لوئسم ھسردم زا ریغ یا ھسردم رد دیھاوخ یم رگا
 دیفم دناوت یم هدننک عناق و یوق لیلد کی ور نیا زا .دریذپیم تروص باختنا  ،دشاب دوجوم یاھ ناکم زا رتشیب ھسردم
 .دشاب
 
 رد یلحم لوئسم ھسردم رد دیاب ،دشاب هدش یزیر ھمانرب یصوصخ ھسردم کی رد )ھسردم ھب دورو( مان تبث رگا یتح

und Universitätsstadt Rostock -Hanse  دینک مان تبث کوتسور. 
 
 )کوتسور ی ھموح قطانم لاثم ناونع ھب( تسا یرگید رھش رد اھنآ یلصا یگدنز لحم ھک ینوناق تسرپرس رگا
 یارب هژیو زوجم کی یارب دیاب ،دنک لیصحت کوتسور یھاگشناد رھش رد ھسردم کی رد ناشدنزرف ھک دنھاوخیم
 ھسردم هرادا ای تنوکس لحم یرادرھش اب دیاب دروم نیمھ .دننک تساوخرد یلحم لوئسمریغ ھسردم کی رد روضح
.دوش قفاوت یلحم  

 
 یارب یتساوخرد ناوت یم )ییاونش ای ییانیب ،یریگدای ،یراتفر ،ینابز ،یکیزیف( دیدش یناوتان یاراد ناکدوک یارب
 و کوتسور یھاگشناد رھش ینابیتشپ زکارم ،یلحم لوئسم ھسردم تیریدم .درک ھئارا هژیو یشزومآ یاھزاین نییعت
 .دنتسھ سرتسد رد هرواشم ھئارا یارب کوتسور یتلود شزومآ هرادا
 
 
:شریذپ لحارم  
 تاناحتما مامت مامتا زا سپ و یراج یلیصحت لاس نایاپ ردً الامتحا ھسردم رد  نازوما شناد شریذپ دروم رد میمصت
 .دش دھاوخ ذاختا کوتسور یھاگشناد رھش رد ییادتبا سرادم رد ھسردم یدورو
 

SchPflV M-V  6 § ھب ھجوت اب  میمصت شریذپ تیفرظ بوچراچ رد زومآ شناد شریذپ دروم رد ھسردم ریدم 
دریگیم  
 
 



رد تشادھب هرادا ھبعش رد و تشادھب هرادا رد ھسردم یدورو ناحتما  
  Evershagen 
.دوش یم رازگرب   
 

تسا یمازلا دنوش یم ای دنا هداتفا بقع ھسردم مان تبث زا ھک یناکدوک یارب نومزآ تیاعر نینچمھ  
  

 "ھسردم مان تبث نومزآ ھجیتن" مرف .دوش یم ماجنا تشادھب هرادا طسوت یبتک تروص ھب تاقالم رارق یارب ھمان توعد
 ھسردم ھب یلصا تروص ھب ھسردم یکشزپ ھنیاعم زا سپ ھلصافالب دیاب )دوش یم لیمکت تشادھب هرادا طسوت ھک(
دوش لاسرا تسا هدرک مان تبث ادتبا نآ رد کدوک ھک یرادرھش                                               

 
 یاھ ھتساوخ اب دناوت یم و تسا هدرک دشر دوخ نس ھب ھجوت اب کدوک ایآ دوش صخشم ھک تسا نیا ھنیاعم زا فدھ

دوش یم یسررب تسا تخاونکی نرموپروف-گروبنلکم تلایا رسارس رد ھک یشور رد ریز یاھرایعم .دیایب رانک ھسردم  
(SOPESS = ھسردم یدورو تاناحتما یارب ناکدوک و یعامتجا دشر یرگلابرغ ): 
نویسانیسکاو تیعضو •  
ییاونش و ییانیب یاھ تست لماش یکیزیف ھنیاعم •  
نوخ راشف ،نزو ،دق نییعت •  
یتکرح و ینھذ دشر •  
 
 

 یارب دیاب یصاخ یاھ یگژیو ھچ ھک دھد یم ناشن یلک روط ھب ھسردم یدورو ناحتما ھجیتن ،یکشزپ رظن ھطقن زا
درادن دوجو یشزومآ ھیصوت چیھ .دوش ھتفرگ رظن رد یدرف تیامح . 

  
 

:دینک ھجوت ریز سردآ رد کوتسور تشادھب هرادا تاعالطا ھبً افطل  
 
rathaus.rostock.de � Rathaus � Ämter � Gesundheitsamt �Kinder- und Jugendärztlicher 
Dienst. 
 � رھش رالات رتافد �  تشادھب هرادا �  ناناوج و ناکدوک یکشزپ تامدخ �  . 
 
 

یرابجا شزومآ نوناق 6 دنب قبط   
،(SchPflV M-V) 
 

.دریگ یم میمصت شریذپ تیفرظ بوچراچ رد زومآ شناد شریذپ دروم رد ھسردم ریدم  
 

 ،تسا هدش ھتفرگ رظن رد مود ھنیزگ ناونع ھب ھک یا ھسردم ،  )تیفرظ دوبن( ھسردم شریذپ تیفرظ  لیمکت تروص رد
.دنک یم شریذپ ار امش  

 
 باختنا ھسردم تیفرظ رگا ای  دنشاب هدرکن باختنا مود ھنیزگ ناونع ھب ار یا ھسردم مان تبث ماگنھ  میق ای نیدلاو رگا 

 یرگید ھسردم رد نازومآ شناد دناوت یم ،کوتسور تلایا شزومآ هرادا ، ھسردم یتراظن عجرم ،دشاب رپ زین مود
.دنک بوصنم  

 (§ 45 Absatz 3 Satz 2 SchulG M-V) 
 

 تیفرظ نتفر رتارف تروص رد دوخ رظن دروم ھسردم رد دناوت یم یزومآ شناد ایآ ھکنیا دروم رد یریگ میمصت
.دوش یم ذاختا یباختنا ھسردم ات  تنوکس لحم ھلصاف ساسا رب طقف ،دوش ھتفریذپ  

 
.تفرگ دنھاوخ رارق ھجوت دروم تیولوا رد رت تخس دراوم نیاربانب   

 
 
 
 



 
 

:اھ تاقالم رارق     
 
  

Oktober 2022 هدنیآ یاھ یلوا سالک مان تبث        

                      زا دور یم راظتنا
Oktober 2022  ھسردم یدورو تاناحتما                 

Februar - März 2023 اب ھسردم طسوت ھطوبرم شور و قیقد خیرات( لحارم ریاس ای ھسردم عورش نومزآ 
)دوش یم مالعا ھمان توعد  

Mai 2023 شریذپ ھیدییات لاسرا و شریذپ میمصت  

 

Juni 2023 دش دھاوخ مالعا سرادم یوس زا قیقد خیرات(  ایلوا تاسلج(  

26. August 2023 
یرادرھش هدھع ھب  سرادم رد مان تبث  

  ( دشاب توافتم تسا نکمم ناگیار سرادم ) 

28. August 2023 ھسردم زور نیلوا  

 
 

، دوش یم رازگرب زاب یاھرد زور  ینامز ھچ رد و ایا  ھکنیا دروم رد  
.دینک ھعجارم ھطوبرم ھسردم تیاس بو تاعالطا ھبً افطل  

 
 
 
 

:ھسردم زا دعب ناکدوک یرادھگن زکرم  
(Der Hort) 
 

 زیر ھمانرب قیرط زا ناوت یم ار ھسردم ناکم رھ رد اھنآ ناگدنھد ھئارا و ھسردم زا دعب تبقارم تاناکما ھب طوبرم تاعالطا
.ھنازور تبقارم زکرم  (www.rostock.de/kitaplaner) تفای زین  

 
 

 ھنازور تبقارم یارب ندوب طیارش دجاو یھاوگ ھئارا ،بقارم دزن ھسردم زا دعب تبقارم ناکم کی زا هدافتسا یارب زاین شیپ
.کدوک زا  

 
:درک تساوخرد ناناوج هافر هرادا رد ناوت یم ار نیا  

:رد نیالنآ تروص ھب ریذپ ناکما  
 
rathaus.rostock.de � Rathaus � Formulare � Buchstabe „K“ 

یرادرھش اھ مرف �  فرح �   "K" 
 
 
 
 
 
 



:ناناوج هافر هرادا رد ای  
 
SG Kita / St.- Georg-Straße 109 / Haus II / 18055 Rostock 
 

:راک تاعاس  
18:00 - 13:30 و 12:00 - 9:00 ھبنش ھس  
16:00 - 13:30 و 12:00 - 9:00 ھبنشجنپ  

 
.دوش ھئارا ھطوبرم زکرم زا ناکم دییات اب ،تبقارم راظتنا دروم عورش زا لبق هام ھس دیاب تساوخرد  

 
 

:تالاوس نیرت لوادتم  
 

ھسردم ییاذغ یاھ هدعو یارب مان تبث دوش یم ماجنا اذغ هدنھد ھئارا عونتم یونم ردً امیقتسم   

)دازا دیدزاب( زاب رد زور دش دھاوخ مالعا دوخ تیاس رد سرادم طسوت   

تنوکس لحم رییغت / ییاجباج تروص رد  

ھب ھلصافالب دیاب دیدج سردآ و رییغت خیرات  
Einschulung@rostock.de 

 دوش مان تبث دیاب ھک یدنزرف دلوت خیرات و مان ،یگداوناخ مان و دوش هداد عالطا
.دوش رکذ   

ماگنھدوز مان تبث / قیوعت  ھسردم ھبً امیقتسم ھک دراد یکشزپ شرازگ و ھیجوت اب یبتک تساوخرد ھب زاین 
)لیمیا / تسپ( دوش لاسرا  

  یلحم لوئسم ھسردم
 

دوش یم نییعت ھسردم زیربآ هزوح ھمانساسا قبط  

یلحم ریغ ھسردم کی رد روضح تسا لحم یرادرھش ھسردم هریدم تئیھ زا یبتک دییات ھب زاین   

ناگیار یزوما شناد طیلب  
دوش یم رداص عقوم ھب تیاضر-ھیمالعا لاسرا زا سپ ھسردم لوا زور رد  

:ریز رد رتشیب تاعالطا  
www.rostock.de/schuelerticket 

 
 

:دینک هدھاشم ریز رد دیناوت یم زین ار مان تبث ھب طوبرم تاعالطا مامت  
www.rostock.de/einschulung 


