مرح ًب ا بكم يف
املدرسةالنمساوية!
Arabisch

أعزايئ اآلباء! أعزايئ مسئويل الرتبية!
مل ميض سوى وقت قليل عىل وصولك النمسا .كل يشء جديد بالنسبة لك  -حتى نظام
املدارس النمساوي .ولذلك فإن وزارة التعليم سوف تبلغك ببعض املعلومات األساسية
املتعلقة بااللتحاق باملدارس يف النمسا .ويرس املدرسون يف مدرسة طفلك الرد عىل كل
استفساراتك وميكنهم تقديم املشورة الالزمة لك.
 1هل يسمح لطفيل االلتحاق باملدرسة؟
كل األطفال يف عمر يرتاوح من  6إىل  15عا ًما ويعيشون يف النمسا يجب عليهم االلتحاق
باملدرسة ،وهو ما يعرف بالتعليم املدريس اإللزامي .األمر ذاته يرسي أيضً ا عىل أبناء طالبي
اللجوء والهاربني من الجنسني.
االلتحاق باملدارس الحكومية مجانًا بدون مصاريف .وتوجد أيضً ا مدارس خاصة ،ولكن
الدراسة فيها تكون يف مقابل دفع مصاريف.
يجب عليك أن تسجل طفلك يف املدرسة املوجودة يف محل سكنك .اذهب مع طفلك إىل
مرتجم فوريًا إذا كنت ال تزال غري متقن للغة
مكتب التسجيل يف املدرسة واصطحب معك
ً
األملانية .وستعرف عن طريق خطاب دعوة ُمرسل من قبل مجلس مدارس الوالية/مجلس
مدارس املدينة متى يتم التسجيل باملدارس واملستندات الرضورية يف ذلك.
وسوف يحصل طفلك عىل جدول درايس يوضح وقت الدراسة يف كل يوم .إذا ما حدث
وتعرض طفلك للمرض ،فيجب عليك إبالغ املدرسة .ينبغي عليك حضور اجتامعات أولياء
األمور – ونرحب باصطحابك ملرتجم .حيث تتلقى فيها معلومات هامة.
يف نهاية الفصل الدرايس سوف يحصل كل التالميذ عىل تقرير مدريس ،ويف نهاية العام
الدرايس سوف يحصلون عىل شهادة .سوف يتم تقييم معدل أداء التالميذ بتقديرات من
 1إىل  1 .5ميثل أفضل تقدير ،بينام  5ميثل أسوأها .األطفال غري املتقنني لألملانية جيدًا لن
يخضعوا للتقدير .ويوجد كثري من املدارس الحكومية ال تعطي تقديرات ،ولكن تصف تقدم
الطفل يف التعليم بالكلامت.
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 2من يساعد ابني يف تعلم األملانية؟
سوف يتم توزيع ابنك بحسب فئته العمرية عىل الصف املناسب له .األطفال ذوو لغات أم
مختلفة سوف يتم التدريس لهم م ًعا يف حصص مشرتكة.
األطفال الذين يرسي عليهم إلزام التعليم املدريس ،الذين مل يتمكنوا بعد أو ميكنهم إتقان
قليل ،سوف يتم قبولهم يف املدرسة باعتبارهم دارسني من نوع خاص يعرف باسم
األملانية ً
تالميذ استثنائيني .ولديهم فرصة عامني إلظهار معارفهم األساسية باللغة األملانية .يف هذا
الوقت لن يتم منحهم أيضً ا أية تقديرات ،إال أنه ميكنهم مع ذلك االنتقال إىل املرحلة
الدراسية التالية.
التالميذ االستثنائيون ميكنهم املشاركة فيام يعرف باسم دورة الدعم اللغوي.
سوف تحصلون عىل درس تعليم مكثّف للغة األملانية ـ إما يف مجموعة صغرية أو يف الفصل
الدرايس من خالل مدرس أو مدرسة ثانية.
كثري من املدارس توفر أيضً ا إمكانية تقديم حصص باللغة األم .ولحضورها فيجب عليك
تسجيل ابنك فيها .يف أغلب األحوال تقام الحصة عىل ساعتني بعد الظهرية .يرجى االستفسار
عام إذا كانت املدرسة املنضم إليها ابنك أو املدرسة املجاورة توفر إمكانية عقد حصص
للتدريس باللغة األم.
 3هل يجب علينا رشاء الكتب املدرسية بأنفسنا؟
ال ،ألن كل التالميذ سوف يحصلون يف إطار معرض الكتب املدرسية عىل كتب دراسية
مجانية لكل املواد .األطفال مزدوجي اللغة ميكنهم أيضً ا الحصول عىل كتب تعليم األملانية
كلغة ثانية وقواميس بلغتني .عند اشرتاك ابنك يف حصة تدريس باللغة األم ،فسوف يحصل
أيضً ا عىل كتاب مدريس مناسب.
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 4ما هي املدرسة التي تعد مناسبة البني؟
األطفال ذوو إلزام التعليم املدريس
املدرسة الشعبية الحكومية
 6إىل  10سنوات
من الصف  1حتى الصف 4
األطفال يف عمر يرتاوح من  6إىل  10سنوات يلتحقون باملدرسة الشعبية الحكومية ملدة 4
مؤهل لاللتحاق باملدرسة فسوف يتم
أعوام .إذا مل يكن الطفل يف عمره السادس ال يزال غري ً
قبوله يف املرحلة التمهيدية للمدرسة .وعندئذ يكون أمامه فرتة سنة لالعتياد عىل متطلبات
املدرسة.
املدرسة املتوسطة الجديدة
مدرسة التعليم العام العليا  -املرحلة األولية
 10إىل  14عا ًما
من الصف  5حتى الصف 8
بعد اجتياز املدرسة الشعبية الحكومية فإن األطفال سوف يلتحقون باملدرسة املتوسطة
الجديدة أو املرحلة األولية ألحد مدارس التعليم العام العليا .من يصل إىل النمسا وهو يف
عمر  10سنوات أو أكرث ،فسوف يتم عىل الفور قبوله ،بحسب الفئة العمرية ،يف املدرسة
املتوسطة الجديدة أو املرحلة األولية ألحد مدارس التعليم العام العليا.
املدرسة املتوسطة الجديدة يجب أن يلتحق بها كل التالميذ ،لكن مدارس التعليم العام
العليا ميكنها رفض املتقدمني.
الدارس الذي ينجح يف اجتياز املدرسة املتوسطة الجديدة أو املرحلة األولية ألحد مدارس
التعليم العام العليا بعد مرور  4سنوات ،فيمكنه مواصلة مساره التعليمي يف أي املدارس
املتوسطة أو العليا التكميلية.
السنة التمهيدية للتدريب املهني
 14إىل  15عا ًما
الصف 9
من مل يلتحق بأي من املدارس التكميلية فعليه اإليفاء بالتزامه التعليمي من خالل التسجيل
يف السنة التمهيدية للتدريب املهني أو االنضامم إىل مدرسة االقتصاد املنزيل ومدة الدراسة
فيها عام واحد .يف هذا العام الدرايس اإللزامي األخري سوف يتم تحضري التالميذ للحياة
املهنية.
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الرتبية الخاصة
 6إىل  15عا ًما
من الصف  1حتى الصف 4
يتم توجيه رعاية خاصة لألطفال الخاضعني للتعليم اإللزامي ذوي االحتياجات الخاصة
(مثل األطفال األكفاء أو فاقدي السمع) .ميكنك االلتحاق مبدرسة تربية خاصة أو – بحسب
ً
الفئة العمرية – مدرسة حكومية شعبية أو املدرسة املتوسطة الجديدة أو املرحلة األولية
ألحد مدارس التعليم العام العليا أو السنة التمهيدية للتدريب املهني أو مدرسة االقتصاد
املنزيل ومدة دراستها عام واحد.
اإلمكانيات التالية متوفرة بحسب التعليم اإللزامي:
املدرسة املهنية
بد ًءا من  15عا ًما
بعد االنتهاء من التعليم اإللزامي ( 9سنوات) يستطيع الشباب التدريب عىل أي من املهن
املتاحة .يجب عليك البحث عن ورشة (مصنع) لتقوم بدور املدرب املهني ،وتلتحق يف
الوقت نفسه مبدرسة مهنية .وفرتة التدريب هذه تستمر طوال فرتة مدارس املهني (عامني
إىل  4أعوام) .يف املدرسة املهنية سوف يتم إكامل املهارات العملية املكتسبة يف الورشة من
خالل إضافة املعارف النظرية إليها .اجتياز اختبار الدراسة املهنية مينح الدارس إمكانية
مامرسة املهنة التي تعلمها .يوجد يف النمسا حوايل  200مهنة تعلم.
الشباب من املتقدمني للجوء ميكنهم التدريب عىل املهنة فقط يف ما يعرف باسم العمل
لسد العجز .ويقصد بذلك تلك املهن التي تتطلب فو ًرا سد العجز بأيدي عاملة.
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املدارس التأهيلية غري اإللزامية
املدارس التأهيلية غري اإللزامية غري مضطرة إىل قبول املتقدمني .ويقرر مدير املدرسة قبول
املتقدمني من عدمه .ولذلك ففي أغلب األحوال ليس من السهل بالنسبة للشباب الذين مل
يصبحوا خاضعني للتعليم اإللزامي مواصلة تدريبهم من بلدهم األصل ،وال سيام إذا كانوا
ال يزالون غري متقنني لألملانية .لكن بصفة أساسية ال ميكن أن يتم قبول الدارس يف املدارس
التأهيلية غري اإللزامية باعتباره تلميذًا استثنائيًا .إذا كانت لديك شهادات من البلد األصيل
فريجى إحضارها معك عند التسجيل.
مدارس التعليم العام العليا – املرحلة العليا
 14إىل  18عا ًما
بعد اجتياز املدرسة املتوسطة الجديدة أو املرحلة التمهيدية ملعاهد التعليم العام العليا
يستطيع الشاب مواصلة تعليمه يف املرحلة العليا مبدارس التعليم العام العليا .توفر مدارس
تعليم عا ًما جيدًا .وتستمر فرتة الدراسة فيها  4أعوام وتنتهي باختبار
التعليم العام العليا ً
الثانوية النمساوية (ماتورا) .توفر شهادة املاتورا للدارس أحقية الدراسة يف الجامعات
واملعاهد العليا املتخصصة واملعاهد الرتبوية العليا.
مدارس التعليم املهني
توجد عدة أنواع من املدارس ،مثل املتخصصة يف املجال التجاري أو الفني أو السياحي أو
االجتامعي.
املدارس الفنية املتوسطة
 14إىل  )18( 17عا ًما
وتعليم عا ًما.
املدارس الفنية املتوسطة (أو املدارس املتخصصة) توفر للدارس مهارات مهنية
ً
وتستمر فرتة الدراسة فيها  3أو  4أعوام وتنتهي باختبار إجازة .بعد ذلك يستطيع الدارس
الدخول يف الحياة املهنية أو التحضري لاللتحاق مبدرسة فنية عليا من خالل اجتياز دورة
تدريب مهني.
املدارس الفنية العليا
 14إىل  19عا ًما
تعليم عا ًما أساسيًا وتدريبًا مهنيًا متقد ًما .وتستمر فرتة
املدارس الفنية العليا توفر للدارس ً
الدراسة فيها  5أعوام وتنتهي باختبار الصالحية والدبلوم .يوفر هذا االختبار للدارس أحقية
الدراسة يف الجامعات واملعاهد العليا املتخصصة واملعاهد الرتبوية العليا.
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Albanisch
Bulgarisch
Deutsch
Englisch
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Russisch
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Tschetschenisch
Türkisch
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