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 ماذا يأتى بعد المدرسة االبتدائية؟
معلومات موجزة ألولياء األمور حول العروض 

 .المدرسية واختيار المدارس الثانوية

Arabisch 



 اآلباء األعزاء،

 

في هيسن بعد أربع سنوات دراسية، ثم ينتقل األطفال إلى مدرسة  (Grundschule) تنتهي المدرسة االبتدائية

سوف تحتاجون إلى اتخاذ بعض القرارات حول هذا األمر خالل عملية  (weiterführende Schule). ثانوية

الصف الرابع. هذا بالتأكيد ليس باألمر السهل دائًما. نود أن ندعمك بهذا الكتيب. ستجدون هنا إجابات التسجيل في 

 : على األسئلة التالية

 

 أي برنامج تعليمي يناسب طفلي؟

 ما هو الفرق بين البرنامج التعليمي ونوع المدرسة؟

 كيف تتم عملية التسجيل في الصف الرابع؟

 الموجودة في أوفنباخ؟ما هي المدارس الثانوية 

 أين يمكنني الحصول على المشورة؟

 

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول المدارس الثانوية في أوفنباخ ، فسيساعدك كتيب المجلس االستشاري 

الصف ألولياء األمور في المدينة "ماذا يأتي بعد المدرسة االبتدائية؟" ، والذي يتم توزيعه على أولياء األمور في 

الرابع.  فى هذا الكتيب ستجدون كافة العروض ونقاط االرتكاز لمختلف المدارس الثانوية فى مدينة اوفنباخ ودلك 

  .بشكل تفصيلى

   

 .نأمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة لك في قرارك

 

Paul-Gerhard Weiß 

 رئيس قسم التعليم لمدينة أوفنباخ

 

Rolf Joachim Rebell 

 المدينة لمدارس أوفنباخمجلس أهالي 

  

 مقدمة

 مقدمة
 

www.offenbach.de/schulen 
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 و توصيات لقرارك weiterführende Schule – التعليم في المدارس- 

  .يجب أن ال تطغى على طفلك بقرارك, فاالطفال يتطورون ويحتاجون أحياناً إلى المزيد من الوقت والدعم في التعلم

األنسب عن المدرسة الثانوية. هى الخيار  (integrierte Gesamtschule) قد تكون المدرسة الشاملة المتكاملة

 .وينبغي أن يتخذ القرار على أساس إنجازات الطفل ودوافعه للتعلم، وليس على أساس رغبة شخصية من الوالدين

يرجى األخذ في االعتبار أنه إذا لم ينجح الطفل في المسار التعليمى الذى تم اختياره فهناك احتمالية نقل الطفل إلى .

حتى بدون موافقة والديهم "التحويل المتبادل" ( على سبيل  6و  5ويتم ذلك في نهاية الصفين نوع اخر من المدارس 

لذا يجب على اآلباء  ( (integrierte Gesamtschule إلى مدرسة  (Gymnasium ) المثال من المدرسة

 .توصيات بذلك الشأن 2إعادة النظر في اختيارهم! ويقدم الفصل 

 

  (Schulabschlüsse)المدرسيةالشهادات  - 

على اقرب تقدير في الصف التاسع. فإذا كان  Schulabschluss) (يحصل الطالب على شهادة التخرج المدرسية

أداؤهم الدراسى جيًدا، يمكنهم بعد ذلك استكمال الدراسة فى المرحلة األعلى التالية، حتى الوصول الى مرحلة اتمام 

 .(Abitur) الشهادة الثانوية

 .صل الثالث معلومات عن شهادات التخرج المدرسية وكيفية االستمرار فى السنوات التاليةيقدم الف

 

 تقديم المشورة والدعم - 

بتقديم المشورة والنصيحة لك بشأن قرارك. كما ذكر أعاله، باالضافة الى انها تعطي توصية  Grundschule تقوم

 .6معلومات اكثر حول تقديم  المشورة، انظر الفصل بشأن المسار التعليمى المناسب لطفلك.و للحصول على 

  (weiterführende Schule) نظرة عامة: النظام المدرسي واالنتقال إلى المدرسة الثانوية │ 5



  .والية فيدرالية 16االتحادية هي المسؤولة عن قوانين المدارس. هناك اختالفات كبيرة في في ألمانيا، الواليات 
  .ويمكن االطالع في هذا الفصل على لمحة عامة عن اللوائح في هيسن وال سيما بشأن االنتقال إلى المدرسة الثانوية

 

 التعليم اإللزامي- 

 .تسع سنوات على األقليجب أن يذهب األطفال إلى المدرسة في هيسن لمدة 

 

  (Grundschule)المدرسة االبتدائية- 

ويلتحق األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست وعشر سنوات بالمدارس االبتدائية في حييهم. بعد الفصل الرابع 

 .تنتهى المدرسة االبتدائية، و يتم التغيير إلى مدرسة ثانوي

 

  (weiterführende Schule)المدرسة الثانوية إلى االنتقال- 

. حيث انه خالل عملية التسجيل في  weiterführende Schuleمع بداية الصف الخامس، ينتقل األطفال إلى  

الصف الرابع االبتدائى، يعطي مدرس الفصل توصية بشأن المسار التعليمى المناسب الذى يجب على الطفل 

ين. ينظم هذا قانون المدرسة. يمكنك االختيار بين المدارس حضوره. لكن القرار النهائى يتخذ من قبل الوالد

التعليم  Gymnasial) (المدرسة المتوسطة أو (Realschule)المدرسة االساسية أو  (Hauptschule)التالية:

ار الثانوى. يختار اآلباء أيًضا النموذج المدرسى "المفضل": في نظام المدارس العامة لمدينة أوفنباخ ، يمكنك االختي

 integrierteأو المدرسة الشاملة المتكاملة (Förderschule)بين مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة 

Gesamtschule) ( أو المدرسة الثانوية(Gymnasium)  ال توجد مدارس(Hauptschule و مدارس ا 

Realschule ًضا تحديد المدرسة )منفرده( في نظام المدارس العامة في أوفنباخ(. باإلضافة إلى ذلك، يمكنك أي

 المفضلة فى األمنية ألولى والثانية خالل عملية التسجيل.

معلومات  4، ويقدم الفصل  3شرح الفروقات بين المسارات الدراسية وأنواع النظم المدرسية تجدونه في الفصل 

 .5حول عملية التسجيل  اما العروض المدرسية في أوفنباخ تجدونها في الفصل 

 

  (weiterführende Schule). نظرة عامة: النظام المدرسي واالنتقال إلى المدرسة الثانوية1

  (weiterführende Schule) نظرة عامة: النظام المدرسي واالنتقال إلى المدرسة الثانوية 4 │



   :له أيًضا مزايا weiterführende Schule التحول إلى

  

 .سوف يلتقي طفلك بأطفال ومعلمين جدد- 

التعليمى )تم يمكنك اختيار المسار التعليمي ونوع المدرسة التي تتناسب مع قدرات طفلك ودوافعه للتعلم وسلوكه - 

 .(3توضيح الفرق بين المسار التعليمى ونوع المدرسة في الفصل 

  

بناًء على تفضيالت ورغبات طفلك.غالبًا ما تركز تلك  weiterführende Schule يمكنك اختيار المدرسة

 لمقدمة.المدارس على اللغات أو الرياضة أو الموسيقى. كما أنها تختلف عن بعضها في عروض الرعاية والدعم ا

يمكنك الحصول على معلومات شاملة عن هذا االمر مباشرة من هذه المدارس، على سبيل المثال من خالل مواقع 

يجب عليك إشراك طفلك في اختيار المدرسة. قم بسؤاله عما سيكون مهًما بالنسبة له بشأن  .الويب الخاصة بهم

 .سالمدرسة الجديدة أو كيف أعجبته العروض المختلفة للمدار

 

 ؟ weiterführende Schule ما الذي سيتغير في المدرسة

  

بدًءا من الصف الخامس سوف تدرس مواد اساسية )األلمانية والرياضيات ولغة أجنبية( باإلضافة إلى مواد اخرى 

المزيد  ثانوية. حيث يتم إضافة مواضيع ومواد دراسية جديدة )على سبيل المثال علم األحياء والجغرافيا(. لذلك هناك

 . من المعلمين المتخصصين المسؤلين عن الفصل

 مسؤلية االباء فى اتخاذ القرار │ 7



 ماذا تنتطر المدارس من أولياء األمور؟

 

 :في الحياة المدرسية. يجب على اآلباء تتوقع المدارس من اآلباء دعم أطفالهم في المدرسة والمشاركة بشكل نشط

  

 إرسال أطفالهم إلى المدرسة بانتظام ، -

 أعطاؤهم فطوًرا صحيًا ، -

 توفيراالدوات لهم )مثل دفاتر التمارين واألقالم( ، -

 تمكين االطفال من الدراسة وأداء واجباتهم المدرسية بسالم وسالسة في المنزل ، -

 .االباء والمحادثات مع أولياء األمور و كذلك المشاركة فى الحفالت المدرسيةالمشاركة في اجتماعات  -

  

كما يمكن للوالدين الذين يحتاجون إلى مترجم  أثناء  يمكن للوالدين تحديد مواعيد مع المعلمين إذا كان لديهم أي أسئلة,

أوعرض المشكالت و يتم انتخاب المحادثة، االتصال بمعلم الفصل. يساعد مجلس اآلباء أيًضا في طرح األسئلة 

 .المجلس من قبل أولياء األمور في الفصل ويمثلهم امام المعلمين و إدارة المدرسة

 

( ؟ كيف يمكنك الدعم خالل تلك weiterführende Schuleماذا يعني االنتقال إلى مدرسة ثانوية لطفلك )

 ؟المرحلة

 

وبالتأكيد فقد استقر طفلك فى  (Grundschule) المدرسة االبتدائيةبالنسبة لطفلك، بدأت السنة الدراسية األخيرة في 

السنوات االخيرة هناك كما إنه يعرف األطفال في الصف وكذلك المعلمين وقام بتكوين أصدقاء. في الصف االرابع 

 .االبتدائى ينتمى طفلكم لالطفال الكبار في المدرسة وهذا يعطيه شعورا بالقوة واألمان

اسية الخامسة فصاعدا، سيتغير الكثير. سوف يزور طفلك مدرسة جديدة ويقابل بها معلمين وزمالء من السنة الدر

جدد. كما انه يعتبر واحدا من "الصغار". ربما يشعر بعدم األمان في البداية ولكن بدعمكم، سيكون من السهل إجراء 

 هذا التغيير.

 . مسؤلية االباء فى اتخاذ القرار2
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ال عملية التسجيل في   ينص قانون المدرسة في هيسن على أنه يجب على اآلباء تحديد المسار التعليمي ألطفالهم خل

 أساسية( مدرسة Hauptschuleاالختيار بين المسارات التعليمية المختلفة سواءا كانت )الصف الرابع. يمكنكم 

(. يختار اآلباء أيًضا نوع المدرسة  Gymnasialeأومدرسة ثانوية ) –( Realschuleأو مدرسة متوسطة ) -

، Förderschule)"المفضلة". في نظام المدارس العامة في أوفنباخ، مثل: مدرسة ذوى االحتياجات الخاصة )

( )لم تعد Gymnasium( أو المدرسة الثانوية )integrierte Gesamtschule) المدرسة الشاملة المتكاملة

 في نظام المدارس العامة في مدينة أوفنباخ(. Hauptschuleأو مدارس  Realschuleهناك مدارس 

 

 ونوع المدرسة؟ (Bildungsgang) ماهوالفرق بين المسارات التعليمية

  

 :Bildungsgänge كما هو موضح أعاله، هناك ثالثة

  

 التعليم األساسي -

  التعليم المتوسط -

 التعليم الثانوي -

 

. على سبيل المثال، يمكن إتمام المسار Bildungsgängeهناك أيًضا أنواع من المدارس يتم فيها تدريس هذه 

 Hauptschuleمى االساسى في مدارس وكذلك المسار التعلي Gymnasiumالتعليمى الثانوى في مدراس 

 

 :توجد في أوفنباخ األنواع التالية من المدارس في نظام المدارس العامة

  

  Förderschule - مدراس- 

  integrierte Gesamtschule - المدارس- 

  Gymnasiumالمدارس -

  

 المدراس والمؤهالت المدرسية ، أنواع(Bildungsgänge) المسارات التعليمية. 3

 ، أنواع المدراس والمؤهالت المدرسية (Bildungsgänge)المسارات التعليمية │ 9



 اختيارك؟ما الذي يجب مراعاته عند 

 .يجب أن يكون تطور التعلم لدى طفلك ومستوى اداءه وحافزه للتعلم وسلوك عمله أمًرا حاسًما الختيارك

 

 يجب أن يكون تطور التعلم لدى طفلك ومستوى اداءه وحافزه للتعلم وسلوك عمله أمًرا حاسًما الختيارك.

 

 فيما يلي بعض األسئلة التي يمكن أن تساعدك:

 الذهاب إلى المدرسة؟هل يحب طفلك  -

 هل هو مهتم بالفصل؟ -

 هل يشارك في الدروس بشكل منتظم؟ -

 هل يستمتع طفلك بالقراءة بانتظام؟ -

 هل يجيد كتابة القصص؟ -

 هل يقوم بواجبه بتركيز؟ -

 

جابة يمكن أن توفر تلك االجابات المعلومات الالزمة حول المسار التعليمي الصحيح والمناسب لطفلك )إذا كانت اإل

 هي االختيار الصحيح(. Gymnasiumعلى جميع األسئلة بـ "نعم"، فربما كانت المدرسة 

 

 يرجى مراعاة قدرات طفلك واهتماماته عند اتخاذ قرارك!

 

من المؤكد ان اآلباء يريدون دائًما األفضل ألطفالهم ولذلك يرغب العديد من اآلباء في أن ينتقل طفلهم إلى المدرسة  

Gymnasium شهادةي الصف الخامس وأن يحصل على ف. Abitur لمثل هذا القرار أن يضع الطفل تحت  يمكن

الضغط إذا لم يكن لديه )حتى اآلن( المهارات المناسبة لذلك ولكن ال داعى لالحباط إذا لم يتلق طفلك توصية للمدرسة 

Gymnasium  من مدرستةGrundschule لحياة المهنية ، ومع فكل شهادة مدرسية تتيح بداية جيدة في ا

حجر االساس لمستوى دراسى اعلى. ان المسارات التعليمية في ألمانيا  Schulabschlussتصبح تلك االجتهاد 

والرسم البيانى في  3مفتوحة وتوفر فرًصا مرنة للتبديل والتغيير، كما يظهر في صندوق المعلومات في الفصل 

 الفصل الخامس.

 مسؤلية االباء فى اتخاذ القرار 8 │



 المسار التعليمى المتوسط

 

 . ويمهد االستعداد للعالم الوظيفى والمهنى وكذلك توفير تعليم عام موسع.موسعا عاما تعليما المسار هذا ويوفر

 (allgemeine Bildung يمكن اختيار بعض الموضوعات وفًقا للقدرات .) والميول، على سبيل المثال يمكن

 .7اختيار لغة أجنبية ثانية في السنة 

. كما هو الحال مع شهادة التعليم Realschulabschluss   في نهاية الصف العاشر، يحصل الطالب على شهادة 

يمكن  (. بالحصول على شهادة اتمام التعليم المتوسط،10االساسى، تتكون االمتحانات من جزأين )انظر الصفحة 

أو يمكن مواصلة الحضور إلى المدرسة. إذا كان االداء الدراسى جيًد، يحصل الطالب  Berufsausbildungالبدأ

. بهذه الشهادة يمكنكهم qualifizierenden Realschulabschluss)  (على "شهادة الثانوية العامة المؤهلة

 (.gymnasiale Oberstufeأيًضا التبديل إلى المرحلة الثانوية العليا )

 بعد المدرسة (Realschuleيمكنك متابعة الدراسة وذلك بناءا على شهادة التعليم المتوسط ) . 

  

 التعليم الثانوي 

ان المسار التعليمى الثانوى يناسب بشكل خاص األطفال الموهوبين والمتفوقين والذين لديهم دافع ورغبة للتعلم. يوفر 

الطالب من تحديد األولويات وفقًا لميولهم  Gymnasiumهذا المسار تعليًما عاًما واسعًا ومتعمقًا كذلك تمكن 

دراسة والتعلم بشكل مستقل للغاية. عادة ما يتم إضافة لغة أجنبية وقدراتهم. ولكن عليك أيًضا أن تكون قادًرا على ال

بإعداد الطالب للدراسة الجامعية، وفى ذات الوقت التدريب  Gymnasium ثانية في الصف السادس. تقوم المدرسة

 المهني المؤهل الذى مازال ممكنا ايضا. 

 تنتهى شهادة التعليم الثانوى بالحصول على شهادة   Abitur وهى الشهادة المؤهلة لدخول الجامعات 

 

 وكذلك على القدرات التعليمية! المسارات التعليمية مفتوحة وتترتب على كل شهادة تخرج مدرسية

  

 والمؤهالت المدرسية سأنواع المدرا،  (Bildungsgänge)المسارات التعليمية │ 11



)مسارين أو ثالثة مسارات(، كما فى المدرسة  Bildungsgängeهناك أنواع من المدارس تقدم العديد من 

integrierte Gesamtschule هنا يتعلم األطفال في الصفين الخامس والسادس معًا، دون أن يتم ادراجهم بأي .

Bildungsgang . 

زيد والمزيد بدًءا من السنة السابعة فصاعًدا، واعتماًدا على القدرة على التعلم وتطور األداءالتعليمى، يتم تدريسهم الم

من المواد على مستويات أداء مختلفة، وبالتالي تحديد المسار التعليمى المناسب لهم. تنتهي خمس مدارس من أصل 

في أوفنباخ في الصف العاشر. وهناك يمكن الحصول على شهادة  integrierte Gesamtschuleست مدارس 

 gymnasiale)ل الى المستوى المتقدم من المرحلة الثانوية اتمام التعليم االساسى والتعليم المتوسط أو يتم االنتقا

Oberstufe) على سبيل المثال إلى المدرسة ،Gymnasiumشهادة اتمام الثانوية   . يمكن أيًضا الحصول على 

(Abiturفي المدرسة ) integrierte Gesamtschule ( في اوفنباخEdith-Stein-Schule) 

 لمدارس عروضها المختلفة في مدينة أوفنباخ في الفصل الخامس.يمكنك معرفة المزيد عن أنواع ا

 

 ؟ (Bildungsgänge) كيف تختلف

 

  مسار التعليم االساسى

(. في الدروس العملية، يتم Berufsausbildungيقوم هذا المسار في المقام األول بإعداد الطالب للتدريب المهني )

 األداء الجيد، يستطيع الطالب مواصلة الدراسة حتى الصف العاشر. ومعنقل وتوفير المعرفة والمهارات المتخصصة 

. تتكون (Hauptschulabschluss)في نهاية الصف التاسع يحصل الطالب على شهادة اتمام التعليم االساسى 

ضافة إلى االمتحانات النهائية من اختبارات في المواد الرئيسية )األلمانية والرياضيات واللغة األجنبية األولى( باإل

قدمه الطالب خالل  باالضافة الى ذلك يتم حساب األداء والتفاعل الدراسى الذي .عرض تقديمي )مشروع التخرج(

وفي حالة األداء الجيد، يحصل الطالب على ما يسمى "شهادة التخرج من المدرسة  السنة الدراسية لشهادة التخرج.

حتى الدراسة وهذا يسمح لهم بمواصلة  (qualifizierenden Hauptschulabschluss)االساسية المؤهلة 

  (Realschulabschlussالصف العاشر وبعد اجتيازه يمكنهم الحصول على شهادة المدرسة الثانوية المتوسطة 

  

  بعد المدرسةHauptschuleيمكنك متابعة الدراسة وذلك بناءا على شهادة التعليم االساسى ، 
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(، عليك أن تقرر أشياء مختلفة وأن تعبر عن weiterführenden Schuleعند التسجيل في المدراس الثانوية )

 االلتزام بها.رغباتك و سيتم دعمك وإرشادك خالل هذه العملية مع مراعاة ان هناك مواعيد نهائية للتسجيل عليك 

 عملية التسجيل تسير كالتالي:  

  

 ( تقوم بإبالغ أولياء األمورGrundschulen) المدارس االبتدائية .1

في النصف األول من الصف الرابع، تنظم المدراس االبتدائية مقابالت مع االباء تقدم من خاللها معلومات حول 

 .التغيير إلى المدرسة الثانوية ومسارعملية التسجيل

  

 ( تقوم بإبالغ أولياء األمورweiterführende Schulenالمدارس الثانوية ) .2

 توفر المدارس الثانوية معلومات حول مدرستهم خالل الفعاليات المدرسية او مواقع الويب الخاص بهم على االنترنت.

  

 . التحاور مع مدرس الفصل3

. فبراير 25درسة االبتدائية. ستتم هذه االستشارة حتى ناقش مع مدرس فصل طفلك كيف يمكنه االستمرار بعد الم

 سوف تتلقى أيًضا نموذج الطلب او التسجيل خالل هذه االستشارة.

 

 . اآلباء يقررون ويمألون استمارة الطلب او التسجيل 4

أنت تقرر المسار التعليمى الذى يجب أن يحضره طفلك من الصف الخامس: سواء كان تعليم اساسى • 

(Hauptschule( أوتعليم متوسط )Realschule( أو تعليم ثانوى )Gymnasial)  

 أنت تشير إلى نوع المدرسة "المفضله" لديك.• 

 انت تذكر رغبتين لمدرستين )الرغبة األولى والثانية(.•  

 

 الخامس من مارس.يجب عليك تسليم استمارة الطلب إلى المدرسة االبتدائية حتى 

 

  

 الرابع االبتدائى . عملية التسجيل في الصف4
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 Hauptschulabschlussالحصول على شهادة 
 (5)انظر الفصل  (berufliche Schule)التحويل إلى مدرسة مهنية • 
 (vhs" الخاص بـ START)على سبيل المثال: "مشروع   (Produktionsschule)التحويل إلى مدرسة إنتاجية• 
 

 Realschulabschlussالحصول على شهادة 
 حضور العام الدراسي العاشر، على سبيل المثال فى مدرسة شاملة متكاملة• 
 )بشرط: " الحصول على شهادة التعليم االساسى"( 

 (5)انظر الفصل  (Berufsschule) التحويل إلى مدرسة مهنية• 
 
 Abiturالحصول على شهادة  
   Gymnasiumالتغيير إلى الصف الحادي عشر من المدرسة •

 (5)انظر الفصل   Berufsschuleالتغيير إلى الصف الحادي عشر من المدرسة• 
 
  (Berufsausbildung) تدريب مهني 

 )تدريب مهني مزدوج(( مع التدريب العملى فى احدى الشركات Berufsschuleااللتحاق بالمدرسة المهنية )• 
(duale Berufsausbildung) 

 على سبيل المثال في مدرسة مهنية  (Vollschulische Ausbildung)تعليم مدرسي كامل• 
 

 التعليم الجامعى 
 (Fach- Hochschule) أو كلية تقنية  Universität )  (في جامعة• 
 
 
 
 

 Hauptschulabschlussاعادةالحصول على شهادة 

 )ما يسمى "المؤهل الخارجي (Volkshochschule)في مدارس تعليم الكبار • 
"externer Abschluss ،مدفوعه( أو في مدرسة اساسية مسائيةال(Abendhauptschule)  
 
 Realschulabschlussاعادة الحصول على شهادة  

 ( (externer Abschlussاو ما يسمى (Volkshochschuleالكبار ) في مدارس• 
 للكبار )في مدينة أوفنباخ في المدارس   Realschule،المدفوعه ،او في المدرسة  

 ( أو في مدرسة متوسطة مسائية Gewerblich-technischen Schulenالصناعية التقنية )
(Abendrealschule)) 
 
 Abiturاعادة الحصول على شهادة  

 (Hessenkollegخالل دورات مقاطعة هيسن ) ( او منAbendgymnasiumفي المدرسة الثانوية المسائية )• 
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 اجراءات تسجيل األطفال ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة

 

 وبالنسبة لألطفال الذين يواجهون صعوبات خاصة في التعلم، يمكن تقديم طلب للحصول على دعم تعليمي خاص 

(sonderpädagogische Förderung يمكن لألطفال الذين تم اثبات انهم يعانون من هذه الحاجة التعليمية .)

( أن يسلكوا مسارات مختلفة بعد الصف الرابع. وهناك sonderpädagogischen Förderbedarf) الخاصة

( والتعليم لذوى االحتياجات التعليمية الخاصة inklusiver Beschulungالشامل للجميع )التعليم اختالف بين 

(Förderschulunterricht.) 

احتياجات تعليمية خاصة. اما و يعنى التعليم الشامل للجميع التدريس لالطفال الذين ال يحتاجون إلى الدعم وليس لديهم 

فى تعليم ذوى االحتياجات التعليمية الخاصة فيكون هذا النوع من التعليم المدرسي جنبا إلى جنب مع األطفال الذين 

 .(Förderbedarfلديهم حاجة إلى الدعم التعليمى )

 

 وبالتالي فانه من الممكن:

  ( التعليم الشاملinklusive Beschulung) 

 مدارس ذو( ى االحتياجات الخاصةFörderschule) 

 

وايضا يكون التغيير ممكنا من مدرسة لذوي االحتياجات الخاصة إلى "التعليم الشامل" )على سبيل المثال إلى مدرسة 

 .integrierte Gesamtschule)شاملة متكاملة )

 

 المواعيد النهائية الواجب االلتزام بها:

 الخاصة: للتغيير إلى مدرسة ذوى االحتياجات 

 يجب تقديم طلب إلى المدرسة االبتدائية للقبول في مدرسة التعليم الخاص. في حالة طلب ديسمبر 15 بحلول ، 

 

 التعليم الشامل:

 سوف يتم نصحك من قبل معلم الصف، ومعلم الفصل ومعلم االحتياجات الخاصة بشأن التعليم فبراير 25 حتى ،

 .الشامل
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 يوصي مؤتمر الصف بالمدرسة بالمسار التعليمى المناسب لطفلك5. 

يجتمع جميع المعلمين الذين يقومون بتدريس طفلك في المدرسة االبتدائية لحضور مؤتمر الصف.  سوف يتحدثون 

 . عن الطفل، ونقاط قوته وضعفه ويقدمون توصية تقوم على أسس جيدة لمسار الدراسة

 

  هناك احتماالن 

 إذا كان المسار التعليمى الذى قمت باختياره والتوصية بمؤتمر الفصل متطابقة، فسوف تقوم المدرسة االبتدائية

 .بارسال نموذج الطلب الخاص بك إلى المدرسة الثانوية التي حددتها انت كطلب أول

  

ف، فستتم دعوتك إلى استشارة جديدة. سيناقش إذا لم تتطابق رغبتك بالمسار التعليمى مع توصية مؤتمر الص

يكون القرار لك. يجب عليك إخطار المدرسة االبتدائية  المعلم معك أسباب توصية المؤتمر وتقييمك و في النهاية،

أبريل. إذا لم تقم بإبالغ المدرسة االبتدائية بقرارك الجديد بحلول هذا التاريخ، فستقوم  5بالقرار النهائي بحلول 

رسة االبتدائية بتمرير نموذجى التسجيل إلى المدرسة الثانوية التي حددتها كطلب أول. باالضافة الى توصية المد

 .المؤتمر الصفى

 

 . ستتواصل معك المدرسة الثانوية6

 ستتلقى عادةً رسالة من المدرسة التى قبلت بطفلك في نهاية شهر مايو تقريبًا.

في االعتبار، ألن هناك مدارس تتلقى تسجيالت أكثر من األماكن المتاحة بها ومع ذلك، من الممكن أال تؤخذ رغباتك 

. يتم "إجراء القرعة" بهذه المدارس و يتم ذلك من قبل سلطات اإلشراف على المدارس وكذلك سلطة التعليم 

وزة اكثر من الحكومية. فى هذه القرعة يتم وضع طلبات التسجيل ذات الرغبات األولي للمدراس "المكتظة او المحج

الالزم " في وعاء اليانصيب. اذا لم يحصل الطالب والطالبات على مكان فى هذه المدرسة فان هذا يكون بمحض 

من الممكن أن تكون المدرسة التي ترغب في وفى هذه الحالة يتم النظر للرغبة الثانية فى استماراة التسجيل. , الصدفة

اك المزيد من األماكن المتاحة. وال يمكن عندئذ أن تؤخذ هذه الرغبة في االلتحاق بها تحظى بشعبية كبيرة وليس هن

االعتبار. وفي هذه الحالة، يتصل بك مجلس التعليم الحكومي ويرشح مدرسة اخرى. إذا كنت ال توافق على القرار 

المعلومات من  للتعليم. بعد دفع تكاليف المعارضة )يمكن تقديمالنهائى للقرعة يمكنك الطعن أمام مجلس الدولة 

 0-80053 069.قبل مجلس مدرسة الدولة، الهاتف 
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Klasse 
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6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11* 
 

12* 
 

13* 
 

 

 

 

 

 

  

 أوفنباخالنماذج والعروض المدرسية في مدينة 5. 

 
 

 Förderschule 

BO oder HSA 

Integrierte 
Gesamtschule 

HSA 

RSA 

Gymnasium 

Gymnasiale 
Oberstufe 

Abitur 

Grundschule (Klasse 1-4) 

(berufliche Schulen) في المدارس المهنية  ، يتم الحصول على شهادات التخرج من المدارس  
. وهذه االشهادات هى: شهادة التعليم (weiterqualifizierende Schulabschlüsse)المؤهلة 
)  االساسى (Hauptschulabschluss ، وشهادة التعليم المتوسط   (Realschulabschluss) ،

 (Abitur) (،شهادة الثانوية العامة (Fachhochschulreife) مؤهل دخول الجامعة 

BO = Berufsorientierender Abschluss درجة مهنية التوجه / HSA=Hauptschulabschluss شهادة التعليم
RSA=Realschulabschluss االساسى : المرحلة التمهيدية11* الفئة  شهادةالتعليم المتوسط  Einführungsphase   /

: مرحلة التأهيل12الفئة  Qualifizierungsphase I : مرحلة التأهيل13/ الفئة   Qualifizierungsphase II 
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 Gymnasiale 
Oberstufe  

an der 

Edith-Stein-Schule 

Abitur 



 استمارة الطلب إلى مدرستك االبتدائية أو، إذا كان طفلك في مدرسة لذوي االحتياجات الخاصة  يجب عليك تسليم

 .مارس 5 ، او الى مدرسة ذوي االحتياجات الخاصة بحلول

  بالنسبة لألطفال الذين تم تحديدهم على أنهم من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ألول مرة، سيتم عقد ما

لجنة الدعم توصيات بشأن نوع ونطاق هذه ال)ستقدم  مارس 5 حتى(Förderausschuss) (م يسمى لجنة الدع

وتنظيم الدعم التعليمي الخاص(. بالنسبة لألطفال الذين لديهم بالفعل احتياجات تعليمية خاصة، ال يزال بإمكان تلك 

 مرة اخرى. مارس 5اللجنة االجتماع بعد 

  0-80053 069.لومات من هيئة التعليم بالوالية، هاتفيمكن للوالدين الحصول على مزيد من المع 

 

 

 نظرة عامة على التواريخ:

    

 امسية إعالمية ألولياء أمور المدرسة االبتدائية قبل عطلة عيد الميالد

 كانون األول/ديسمبر 15حتى 
طلب القبول في مدرسة دعم )مثالً لألطفال ذوي االحتياجات التعليمية 

 الخاصة(

 تقديم المشورة إلى اآلباء عن طريق المدرسة االبتدائية شباط/فبراير 25حتى 

 تقديم استمارة التسجيل آذار/مارس 5بحلول 

 بعد ذلك مباشرة
تقديم المشورة ألولياء األمور إذا كان المسار المطلوب ينحرف عن 

 توصية المدرسة االبتدائية

 الختيارهم النهائى للمسار التعليمىاآلباء يطلعون المدرسة االبتدائية  أبريل 5حتى 

 .معلومات ألولياء األمور من المدرسة التى تم القبول بها وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر مايو
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ذوي االحتياجات الخاصة من اجل النمو العقلي و /  من : يتم هنا تشجيع طالب المدارسFröbelschuleمدرسة 

أو البدني وتتكون المدرسة من الصفوف من األول إلى الثاني عشر و يحصل الطالب الذين تمت دعمهم وتنميتهم في 

 مجال "التطور الفكري" على مؤهل يعتمد على مستوى التعلم والتطور لديهم.

 

 خاصة في أوفنباخ:كما توجد مدرسة خاصة لذوي االحتياجات ال 

Oswald-von-Nell-Breuning-Schule  وهى تدعم تالميذ المدارس الذين يعانون من المرض مدرسة :

لفترة طويلة أو الذين يعانون من مشاكل في االندماج في الفصل. يمكن للشباب التحضير لما يسمى "مؤهل المدرسة 

لى سبيل المثال في مركز تعليم الكبار (، عexternen Hauptschulabschlussاالساسية الخارجية )

(Volkshochschule( واجتياز مؤهل المدرسة الثانوية ،)Realschulabschlussالمتوسطة )  شهادة اتمام و

هي مدرسة خاصة تدعمها الكنيسة  Oswald-von-Nell-Breuning-Schule(Abiturالثانوية العامة )

 الكاثوليكية.

  

  (Integrierte Gesamtschulen)  مدارس شاملة متكاملة

 
 كالتالى:يوجد في أوفنباخ ستة مدارس شاملة متكاملة هى  

 

  

 ، تكون الثالث مسارات تعليمية )مسار التعليم االساسى Integrierte Gesamtschulenفي المدراس

Hauptschule)( و  مسار التعليم المتوسط )Realschule( و  المسار الثانوى )Gymnasialer تحت سقف )

 :التعليمىواحد. ومع ذلك، ال يتم فصل األطفال حسب المسار 

 
تعليم األطفال معًا في الفصول. من الصف السابع وما بعده، يتم تدريس المواد في الصفين الخامس والسادس، يتم 

الرئيسية )الرياضيات، األلمانية، اللغة األجنبية األولى( وكذلك الكيمياء والفيزياء وعلم األحياء في شكل "دورات". 

 .وهذا يعني أن الطالب يتم تقسميهم فى دورات
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,Ernst-Reuter-Schule, Edith-Stein-Schule 

Schiller-, IGS Mathildenschule mit Grundschule, Geschwister-Scholl-Schule 

 .IGS-Lindenfeld و schule 



ويبين الرسم البياني أشكال المدارس المتاحة من الصف الخامس فصاعدا في نظام المدارس العامة في مدينة أوفنباخ. 

وسوف يتم شرح أنواع المدارس في هذا الفصل. ويبين الرسم البياني أيضا أنه مع اإلنجازات يمكن فى المقابل و بناءا 

 الى مستوى اعلى:  على كل شهادة مدرسية متابعة الدراسة واالنتقال

 . بعد التخرج والحصول على شهادة التعليم االساسى، يمكن الحصول على شهادة التعليم المتوسط 

 ( بعد التخرج من المدرسة المتوسطة، يمكنك االنتقال إلى المدرسة الثانوية العامةgymnasiale Oberstufe). 

 

 أنواع المدارس و عروضها في مدينة أوفنباخ

  

 (Förderschulenذوى االحتياجات الخاصة )مدارس 

 sonderpädagogischem Förderbedarf)االحتياجات التعليمية الخاصة )ايمكن تعليم الطالب من ذوي 

( في المدارس العامة )على سبيل المثال المدارس االبتدائية والمدارس الشاملة المتكاملة أو المدارس 4)انظر الفصل 

( ومع ذلك، يمكن أيًضا تعليمهم في مدرسة inklusive Beschulungى "التعليم الشامل" )الثانوية(. وهذا ما يسم

 (.Förderbedarfخاصة مع أطفال من ذوي االحتياجات الخاصة )

  

هذه المدارس الخاصة لها محاور ارتكاز تعليمية مختلفة، وتوجد ثالث مدارس عامة لذوي االحتياجات الخاصة في 

 أوفنباخ:

  

: تركز على تعزيز عالج النطق و هذا يعني أنه يتم تشجيع الطالب في Erich Kästner-Schule مدرسة

 لتطوير لغتهم و بمجرد اكتمال الدعمم، يعودون إلى مدرستهم القديمة. 6إلى  1الصفوف من 

 

: لديها تركيز خاص على التعلم  وهذا يعني أن الطالب الذين يعانون من Ludwig-Dern-Schule مدرسة

صعوبات فى التعلم  بشكل خاص يتلقون الدعم هناك و تنتهي المدرسة في الصف التاسع ويحصل الطالب على 

( وبناءا على هذه الشهادة يمكنهم بعد ذلك الحصول على Berufsorientierten Abschluss "مؤهل مهني" )

 .(berufliche Schuleشهادة المدرسة االساسية ، على سبيل المثال في المدرسة المهنية )

 مدينة أوفنباخالنماذج والعروض المدرسية في  18 │



 

 Gymnasien)المدارس الثانوية ) 

 

  :المدارس الثانوية الثالث في أوفنباخ هى

 

 

كما في المدرسة الشاملة المتكاملة، يتم تدريس اللغة األجنبية األولى أيًضا في الصف الخامس للمدرسة الثانوية و في 

في الصف  Rudolf-Koch-Schuleالمقابل ، تُضاف اللغة األجنبية الثانية عادةً في الصف السادس )باستثناء: 

"، و شهادة اتمام الثانوية Allgemeine Hochschulreifeالسابع(.تتنتهى المدرسة الثانوية بـ البكالوريا "

(Abitur و في المدارس الثانوية الثالث في مدينة أوفنباخ ، يمكن الحصول على شهادة الثانوية العامة بعد. )13 

 عاًما دراسيًا.

  

 (Kooperative Gesamtschuleالمدرسة التعاونية الشاملة )

المدارس أيًضا (، يجمع هذا النوع من integrierte Gesamtschuleكما هو الحال مع المدرسة الشاملة المتكاملة )

عدة مسارات تعليمية تحت سقف واحد. ومع ذلك، ال يوجد نظام دراسي على شكل دورات كما هو الحال في المدرسة 

 الشاملة المتكاملة، لكن يتم تقسيم االطفال فى جميع المواد الى مرحلة التعليم االساسى

 Hauptschule  أو مرحلة التعليم المتوسطRealschule ليم الثانوىأومرحلة التع 

 Gymnasial. 

  

 مدرسة  وهي. Marienschuleتوجد في أوفنباخ مدرسة تعاونية شاملة 

 كاثوليكية خاصة للبنات وفيها يوجد المسار التعليمي المتوسط والثانوى. 

 وباالضافة الى ذلك يمكن ألطفال المدرسة االلتحاق بالمدارس المهنية

(Berufsfachschule) تلك المدارس )يمكن العثور على معلومات عن 

 .berufliche Schulen„)في هذا الفصل تحت عنوان " 

  

توجد مدرسة خاصة للتعليم االساسى  ((Haupt- und Realschuleمدارس التعليم االساسى والمتوسط 

أوفنباخ لم يعد في  فى نظام المدارس الحكوميةMarianne-Frostig-Schule والمتوسط في أوفنباخ: مدرسة 

 متواجدا "Haupt- und Realschuleالنموذج المدرسى "
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 Leibnizschule, Albert-Schweitzer-Schule و  

.Rudolf-Koch-Schule 



أو متقدمة"( وفقًا لقدراتهم التعليمية. ومن ثم تحاكى هذه الدورات االمتطلبات  أسهل أو أكثر صعوبة )"دورة أساسية

المختلفة للمسارات التعليمية. و يمكن للوالدين في الصف السابع تحديد ما إذا كان سيتم وضع الطفل في دورة أخف أو 

صفين الخامس والسادس. اما أكثر صعوبة. ويظل تدريس بعض المواد الدراسية، مثل الرياضة والفن مستمرا في ال

 .من الصف السابع فصاعداً، فيمكن لألطفال االختيار بين بعض المواد، على سبيل المثال يمكنهم تعلم لغة أجنبية ثانية

 

ال يوجد في الواقع امكانية إعادة السنة الدراسية في المدارس الشاملة المتكاملة. ومع ذلك، إذا رغب الوالدان في ذلك، 

 ة السنة الدراسية مرة واحدة.فيمكن إعاد

 

تعتمد الشهادة المدرسية على الدورات الدراسية التي تم حضورها: إذا كان طفلك يزور الدورات التدريبية الموسعة 

 (.gymnasiale Oberstufeوكانت درجاته المدرسية جيدة، فلديه خيار التحويل إلى مستوى الثانوية العامة )

  

المتكاملة، يمكنك الحصول على شهادة التعليم االساسى في الصف التاسع وشهادة التعليم في المدرسة الشاملة 

المتوسط في الصف العاشر. إذا كان أداء الطالب جيًدا، فسيحصل على مؤهل تعليم اساسى أو متوسط مؤهل 

المتوسطة المؤهلة وبالتالي يمكنه الوصول الى المؤهل األعلى التالي. على سبيل المثال، مع شهادة الثانوية 

(qualifizierenden Realschulabschluss يمكنك التبديل إلى مستوى الثانوية العامة ،)

(gymnasiale Oberstufe)  للحصول على شهادة اتمام التعليم الثانوى العامAbitur  هناك.  فى مدرسة

(Edith-Stein-Schule (integrierte Gesamtschule )يوجد بها ايضا هذا ( )مدرسة شاملة متكاملة

 .المستوى الثانوى العالى
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وضوعات المجال المهني و بالتالى اكتساب المزيد  (: يمكن التعمق فى مFachschulenفي المدارس التخصصية )

مختلفة، على سبيل المثال للتكنولوجيا من المعرفة والمهارات. و توجد مدارس فنية تخصصية لمجاالت مهنية 

والتصميم واالقتصاد والشؤون االجتماعية و ال يمكن االلتحاق بالمدارس الفنية إال بعد التدريب المهني وتوافر الخبرة 

 المهنية الكافية.

  

 (Berufliches Gymnasium )والمدرسة  الثانوية المهنية  Fachoberschule)  (المعهد العالى التخصصى

يؤهلون للدراسة الجامعية . ومن الجدير بالذكر  Gymnasiumباإلضافة إلى المدرسة الثانوية "بشكلها الكالسيكى" 

فان الدراسة بالمعاهد العليا التخصصية تؤدى فيما بعد الى الحصول على مؤهل االلتحاق بالكلية التقنية العامة 

Fachhochschulreife امج درجة البكالوريوس في الجامعاتالذي يخول الطالب للدراسة في بر) 

(Universitäten أو الكليات)  (Hochschulen  درجة البكالوريوس ومن الجدير بالذكر انBachelor  هى

 Beruflichenالدرجة األكاديمية )األولى( الجامعية المؤهلة للعمل .كما انه  في المدرسة الثانوية المهنية)

Gymnasiumيمكن الحصول على شه ، ) ( ادة اتمام الثانويةAbitur . والمؤهل للدراسة في الجامعة ،) 

 

يمكن أيًضا الحصول على جميع مؤهالت التخرج المدرسية في المدارس المهنية.  كما توجد هناك أيًضا افاق 

 .مستقبلية للشباب الذين تركوا الصف التاسع أو العاشر الدراسى دون حصولهم على مؤهل
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 Berufliche Schulen س المهنية المدار 

 -August-Bebel-Schule،Gewerblich-technischeالمدارس المهنية األربع في أوفنباخ هى: 

Käthe-Kollwitz-Schule ,Schulen  وTheodor-Heuss-Schule. 

  

( وهناك 10أو  9الحصول على أول شهادة تخرج مدرسية )بعد السنة يمكن للطالب االلتحاق بمدرسة مهنية بعد 

(.  وكذلك فيمكن للطالب الذين ليس لديهم Abiturيكملون جميع المؤهالت المدرسية االخرى بما في ذلك شهادة )

بعد الصف التاسع الحصول عليها أيًضا فى هذه المدارس.  Hauptschulabschlussشهادة التعليم االساسى 

ضافة إلى المؤهالت وشهادات التخرج المدرسية تقوم المدارس المهنية بتقديم مجموعة واسعة من الخيارات باإل

 الكتساب المؤهالت المهنية.

 

 لمحة عامة عن بعض البرامج التعليمية التي تقدمها المدارس المهنية:

  

: يتم  (Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung) دورات اإلعداد المهني )مثل "التدريب قبل المهني"(

إعطاء الشباب الذين ال يملكون شهادة التعليم االساسى أو مكان للتدريب الفرصة للتوجيه المهني من خالل هذه 

 الدورات واعدادهم للتأهيل المهنى.

 

مكن للطالب اختيار (: في المدرسة المهنية المتخصصة، يBerufsfachschuleالمدرسة المهنية المتخصصة )

تخصصات مختلفة، يتعرفون من خاللها على المحتوى المهني للتخصصات ويمكن فى هذه المدارس اعدادهم 

 .للحصول على شهادة التعليم االساسى او المتوسط أواالعداد التدريب المهني

 

المهني. وبالتالي فإن  (: في المدرسة المهنية، يتم تدريس محتويات التدريبBerufsschuleالمدرسة المهنية )

". اما الجزء اآلخر من التدريب  “dualen Ausbildungالمدرسة المهنية هي جزء مما يسمى "التدريب المزدوج

 وهو الممارسة العملية، فتتم من قبل الشركة التي أبرم المتدرب معها عقد التدريب المهني.
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 المعلومات والمشورة هنا أيضا:ويمكن االطالع على   

 
Staatliches Schulamt für den Landkreis Offenbach und  
die Stadt Offenbach am Main 
Stadthof 13, 63065 Offenbach am Main 
Telefon: 069 80053-0 
E-Mail: poststelle.ssa.offenbach@kultus.hessen.de  
Internet: www.schulamt-offenbach.hessen.de 

  
 

  
عاًما الجدد في  16و  10( خصيًصا ألطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين ABZمركز القبول واالستشارة )

 ألمانيا ويتعين عليهم اكتساب اللغة:

 
Staatliches Schulamt für den Landkreis Offenbach und  
die Stadt Offenbach am Main 
Aufnahme- und Beratungs-Zentrum (ABZ)  
Stadthof 13, 63065 Offenbach am Main 
Telefon: 069 80053-254 
E-Mail: poststelle.ssa.offenbach@kultus.hessen.de  
Internet: www.schulamt-offenbach.hessen.de 

  
  

 
 :المتعلقة بالتعليممكتب التربية والتعليم الخاص بك هو تحت تصرفكم لجميع المسائل 

  
OF Bildungsbüro  
Berliner Straße 77, 63065 Offenbach am Main  
Telefon: 069 8065-3838 
E-Mail: bildung@offenbach.de 
Internet: www.offenbach.de/bildungsbuero 

  
  

ة وجمعيات المهاجرين في من الجاليات األجنبي -بلغتك األم أيًضا  -يمكن الحصول على المعلومات والمساعدة 
 مدينة أوفنباخ.

 

يمكن الحصول على نظرة عامة على عدد الكبير من مراكز االستشارة في أوفنباخ في دليل المشورة الخاص 
 .، ولالتصال انظر أعاله(OF Bildungsbüroبالنصائح التعليمية )متوفر في مكتب التعليم 
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 ف يمكنني العثور على المسار الصحيح للتعليم، والشكل المدرسي المناسب والمدرسة لطفلي؟  كي

وكذلك  ( (Grundschuleيوفر هذا الكتيب المعلومات والدعم. وباإلضافة إلى ذلك، فإن توصيات المدرسة االبتدائي

ونصائح حول المسار الصحيح المناسب للطفل . وفي حالة الشك فى المشاورات مع المعلمين سوف تقدم لك اقتراحات  

 .قدرتك على اتخاذ القرار، يمكنك السؤال هناك

 

  ( بعد الصف الرابع، هل لديه فرص مهنية أسوأ؟ Gymnasiumإذا لم يذهب طفلي إلى المدرسة الثانوية ) 

ذلك، فإن النظام المدرسي "قابل للنفاذ". وهذا يعني أنه ال، كل شهادة تخرج مدرسية هى بداية جيدة للعمل. وباإلضافة إلى 

بعد كل شهادة تخرج مدرسية ذات اداء جيد، فلطفلك الفرصة للوصول الى درجة تعليمية أعلى.  يوضح الرسم البياني في 

 الفصل الخامس هذا االمر.

 

(، وما هي التواريخ التي يجب أن أتقيد بها،  weiterführende Schuleكيف يعمل التسجيل في المدرسة الثانوية )

 وأين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟ 

يمكن االطالع على معلومات عن التسجيل والمواعيد في هذا الكتيب. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، يمكنك التواصل مع 

 معلمة صف طفلك أو إدارة المدرسة االبتدائية.

 

 أن يصل إلى المدرسة الثانوية عن طريق وسائل النقل العام؟ هل يحق لها استرداد نفقات االنتقال؟ ماذا لو كان على طفلي

المتاحة )مدرسة شاملة متكاملة، مدرسة  ال يمكن سداد تكاليف االنتقال المدرسي إال إذا حددت أقرب مدرسة من انواع المدراس

ثانوية( على أنها "الطلب األول". وكانت اسهل الطرق للوصول إلى هذه المدرسة أكثر من ثالثة كيلومترات و ينظم قانون مدارس 

نموذج والية هيسن هذا االمر.  ومن الجدير بالذكر انه يمكنك أيضا العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع مع 

 -التسجيل للمدرسة الثانوية. إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى االتصال بمجلس المدينة للمدارس، قسم االنتقال الطالبي )الهاتف

 

 

 من ينصح أولياء األمور باختيار المدرسة؟

تحدث أوالً إلى معلمة صف طفلك.  وكذلك يمكن أن تساعدك إدارة المدرسة في المدرسة االبتدائية فى ذلك االمر. كما  

  .weiterführenden Schulenيمكنك أيضا االتصال بالمدارس 

 واألجوبةاألسئلة . 6
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 Förderschulen مدارس ذوى االحتياجات الخاصة 

Erich Kästner-Schule 
Geleitsstraße 18 
63065 Offenbach am Main 
069 80652147 
www.eks-offenbach.de 

Fröbelschule 
Goethestraße 10-12 
63067 Offenbach am Main 
069 8065-2755 
www.froebelschule.info 

Ludwig-Dern-Schule 
Schubertstraße 89 
63069 Offenbach am Main 
069 8065-2247 
www.lds.schulen-offenbach.de  

 

 Integrierte Gesamtschulen مدارس شاملة متكاملة 

Edith-Stein-Schule 
Gravenbruchweg 27 
63069 Offenbach am Main 
069 80652658 
www.ess-offenbach.de/  

Ernst-Reuter-Schule 
Bürgeler Straße 60 
63075 Offenbach am Main 
069 8065-4550 
www.ernst-reuter-schule- 
offenbach.de 

Geschwister-Scholl-Schule 
Erich-Ollenhauer-Straße 1 
63073 Offenbach am Main 
069 8065-4610 
www.gss-offenbach.de 

 
IGS-Lindenfeld 
Friedensstraße 81 
63071 Offenbach am Main 
069 8065-2425 
www.igs-lindenfeld.de 

IGS Mathildenschule mit  
Grundschule  
Mathildenstraße 30 
63065 Offenbach am Main 
069 8065-2145 
www.mathildenschule.de 

Schillerschule 
Goethestraße 109-111 
63067 Offenbach am Main 
069 8065-2245 
www.schillerschule- 
offenbach.de 

 

 Gymnasien المدارس الثانوية 

Albert-Schweitzer-Schule 
Waldstraße 113 
63071 Offenbach am Main 
069 8065-2925 
www.albert-offenbach.de 

Leibnizschule 
Brandsbornstraße 11 
63069 Offenbach am Main 
069 8065-2635 
www.leibnizschule- 
offenbach.de 

Rudolf-Koch-Schule 
Schloßstraße 50 
63065 Offenbach am Main 
069 8065-2235 
www.rudolf-koch-schule.de 

 

 Privatschulen مدارس خاصة 

Marianne-Frostig-Schule 
Auf der Rosenhöhe 55 
63069 Offenbach am Main 
069 83837960 
www.marianne-frostig-
schule.de/startseite  

Marienschule 
Ahornstraße 33 
63071 Offenbach am Main 
069 851081 
www.marienschule- 
offenbach.de/  

Oswald-von-Nell-Breuning-
Schule 
Oswald-von-Nell-Breuning-
Straße 3 
63069 Offenbach am Main 
069 984200-56 

 عناوين المدارس الثانوية بدءا من الصف الخامسالملحق: 
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