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اطالعات مربوط به مراحل ثبت نام مدارس نوآموزان ابتدایی در سال تحصیلی 22/2021
مراحل ثبت نام
کودکانی که تا  30یونی امسال شش ساله می شوند ،طبق قانون موظفند که با شروع سال تحصیلی در یکی از مدارس
ابتدایی محل زندگی خود ثبت نام شوند .محل زندگی سرپرست قانونی دانش آموز معیار محل ثبت نام دانش آموز خواهد
بود و محلهای دیگر قابل قبول نیست.
ثبت نام غیر حضوری و از طریق وب سایت www.rostock.de/Einschulung
تا پایان  30اکتبر انجام می گیرد.
 .در سایت اینترنتی فوق تمام اطالعات الزم برای مراحل ثبت نام شرح داده شده است .ترتیب زمانی در ثبت نام
مدارس مهم نیست .کلیه والدینی که فرزندان آنها در آغاز سال تحصیلی  22/2021ملزم به ثبت نام در مدرسه هستند،
اطالعات مربوط به مراحل ثبت نام را به صورت کتبی در خانه دریافت دریافت خواهند کرد.
هنگام ثبت نام  ،باید اسم دو مدرسه در فرم انتخاب نوشته شود تا اگر اولین انتخاب مدرسه مورد نظر شما پذیرفته نشد ،
حداقل انتخاب دومی وجود داشته باشد.
.
برای کودکان دارای ناتوانی های جدی (جسمی  ،زبانی  ،رفتاری  ،یادگیری  ،بینایی و شنوایی) می توان درخواست
مربی تربیتی مخصوص در زمینه ناتوانی کودک داد .برای این کار مدیریت مدرسه مربوطه و مراکز حمایتی مورد نیاز
.در آموزش و پرورش دولتی شهر روستوک مسئول ارائه مشاوره هستند.

مراحل پذیرش:
 ،تصمیم در مورد پذیرش نوآموزان ابتدایی در مدرسه بعد از اتمام کلیه معاینات پزشکی در مدارس ابتدایی روستوک
.احتماالً در پایان سال تحصیلی جاری گرفته خواهد شد
معاینات پزشکی در اداره بهداشت مرکزی و همچنین در منطقه اورزهاگن انجام می گیرد .انجام این معاینات برای همه
ی کودکان الزم و اجباری است.
برگه ی دعوت برای نوبت معاینات پزشکی بطور کتبی از اداره ی بهداشت شهر روستوک فرستاده خواهد شد و فرم
نتیجه معاینات نیز توسط اداره بهداشت تکمیل شده و بالفاصله بعد از معاینات پزشکی بصورت نسخه اصلی به مدرسه
ای که کودک در آنجا بعنوان انتخاب اول پذیرفته شده ارسال می گردد.
هدف از معاینات پزشکی این است که آیا رشد کودک متناسب با سن اوست یا نه و کودک توانایی یادگیری در مدرسه را
دارد یانه .از اینرو موارد زیر مورد سنجش و معاینه قرار می گیرند
_ واکسیناسیون
_ معاینه بدنی شامل بینایی و شنوایی
_ تعیین قد و وزن و فشار خون
_ رشد ذهنی و حرکتی
نتیجه معاینات فقط نشان خواهد داد که از نظر پزشکی بطور کلی چه موارد خاصی برای حمایت کودک الزم است.
ولی پیشنهادات تربیتی و آموزشی نخواهد داد.

6 § SchPflV M-V
طبق پاراگراف فوق  ،تعیین ظرفیت ثبت نام دانش آموز بعبارتی دانش آموزان بعهده ی مدیر مدرسه است.

 Der Hortمحل مراقبت نوآموزان بعد از ساعت مدرسه
اطالعات مربوط به تسهیالت هورت و مدیریت و مراقبت از کودکان بعد از ساعت مدرسه در مکانهای مختلفی که
مدارس واقع شده اند در صفحه اینترنتی زیر جهت مطالعه قابل دسترس است.
).(www.rostock.de/kitaplaner
پیش نیاز درخواست هورت ،گرفتن و تکمیل فرم مربوطه از اداره یوگند آمت -اداره تامین اجتماعی کودک و نوجوان
.و پناهجو ،به آدرس زیر است.
:ا
SG Kita / St.- Georg-Straße 109 / House II / 18055 Rostock
زمان های شروع کار:
سه شنبه  9صبح  12 -عصر و  1.30بعد از ظهر  6 -عصر
پنجشنبه  9صبح  12 -عصر و  1.30بعد از ظهر  4 -بعد از ظهر
درخواست هورت باید در اولین فرصت از سه ماه قبل از شروع مراقبت از کودک ارائه شود تا مدیریت هورت،
زمان کافی برای تعیین جا و پذیرش دانش آموز را داشته باشد.

سواالت متداول
.
ثبت نام غذا

Sodexاز طریق شرکت طرف قرارداد

تاریخ شروع سرویس و خدمات

از طریق صفحه اینترنتی مدرسه اعالم خواهد شد

در صورت تغییر محل سکونت

تاریخ تغییر محل سکونت و آدرس جدید بهمراه نام و نام
خانوادگی و تاریخ تولد کود بالفاصله از طریق ایمیل به
مدرسه اعالم شود.
Einschulung@rostock.de
در این موارد الزم و ضروری است که درخواست کتبی
با دالیل و گواهی پزشکی مستقیما از طریق پست یا ایمیل
به مدرسه ارائه شود.
توسط اساسنامه حوضه مدرسه تعیین می شود

تاخیر در رفتن کودک به مدرسه و یا زودتر از سن
قانونی ثبت نام کردن
محل مدرسه
دانش آموزی که به مدرسه محل خود نمی رود
بلیط دانش آموز

موظف به ارائه مجوز کتبی از مدیریت مدرسه محل
زندگی خود است
براساس فرم موافقت در روز اول مدرسه به دانش آموز
تحویل می گردد .برای اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی
زیر مراجعه کنید.
www.rostock.de/schuelerticket

