آیا به تازگی وارد
آلمان شده اید؟
مطالب و نکاتی درباره مدارس برلین

Farsi

والدین عزیز!
خوشحالیم از اینکه می توانیم به شما و فرزندتان در برلین و در یکی از مدارس این شهر خوشامد بگوییم.
برلین شهری است که درهای آن به روی دنیا باز است و افرادی از تبارهای مختلف در آن زندگی می کنند.
برای اینکه بتوانید با موفقیت به زندگی خود در اینجا سامان دهید ،بسیار مهم است که شما و فرزندتان زبان
آلمانی را بیاموزید .بدین منظور ،برای بزرگساالن گزینه های متنوعی وجود دارد که نگهداری از کودکان
هم در آنها در نظر گرفته شده است .اگر فرزندی دارید که باید به مدرسه برود ،او زبان آلمانی را در مدرسه
خواهد آموخت .فرزند شما نه تنها زبان آلمانی را در قالب گروه های آموزشی کوچک خواهد آموخت ،بلکه با
چگونگی کارکرد مدرسه در آلمان هم آشنا خواهد شد.

Sandra Scheeres
عضو مجلس سنا در اداره آموزش،
جوانان و خانواده

کالس های خوشامدگویی بخش مسلمی از تجربه مدرسه هستند .شما و فرزندتان در جشن های مدرسه ،اردوها
و مراسم اولیا و مربیان شرکت خواهید کرد .در مدرسه تمام وقت ،فرزند شما فرصت بیشتری خواهد داشت
تا با کودکان آلمانی زبان ارتباط برقرار کند .بنابراین ،از این موقعیت استفاده کنید .به محض اینکه فرزندتان
دانش کافی از زبان آلمانی به دست بیاورد ،می تواند به کالس عادی منتقل شود.
نظام مدارس برلین فرصت های بسیاری را برای تحصیل در مدرسه و فارغ التحصیل شدن از آن ارائه می
کند .پس از دبستان به مدت شش سال ،فرزند شما می تواند به مدرسه متوسطه جامع یا به دبیرستان وارد شود.
در هر دو نوع مدرسه این امکان وجود دارد که تمام مدارک مدرسه تا دیپلم هم اخذ شود .حتی در مدارس فنی
و حرفه ای و مراکز پیشرفته هم فرزندتان می تواند هر نوع مدرک فارغ التحصیلی را کسب کند.
تمام کودکان باید در زندگی اجتماعی مشارکت داشته باشند .به همین دلیل ،در این راهنما فرصت هایی برای
خانواده های کم درآمد هم ارائه شده است ،مثال در رابطه با ناهار در مدرسه ،اردوها و سفرهای کالسی و
فعالیت های اوقات فراغت .آرزو می کنیم فرزندتان به هنگام مدرسه رفتن موفق باشد ،از آموختن لذت ببرد
و اوقات خوبی را با دوستان جدیدش سپری کند.
با احترام فراوان

Katarina Niewiedzial
نماینده اداره ادغام و مهاجرت

Sandra Scheeres

Katarina Niewiedzial

اینجا مدرسه
فرزند شماست.
نام مدرسه
آدرس
تلفن
س ایمیل ،وب سایت

آدر

مدیر مدرسه
دفتر مدرسه
مدیر اقامتگاه
تلفن اقامتگاه
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فهرست مطالب
الزام مدرسه رفتن  -با این هدف که همه بیاموزند
بدین طریق می توانید از فرزند خود حمایت کنید
تمام روز در مدرسه  -جایی برای آموختن و زندگی کردن
همه باید بتوانند مشارکت کنند!  -بسته آموزشی
مهم ترین اقدامات در سال پیش از ثبت نام
پیش از شروع مدرسه :آموزش همراه با بازی در مهدکودک
تقویت زبان  -برای شروع خوب مدرسه
یادگیری زبان آلمانی در کالس های خوشامدگویی
مدرسه اوقات فراغت در برلین برای مهاجران جدید
دوره های زبان و زندگی روزمره برای والدین
حقوق و وظایف دانش آموزان مدرسه
شما می توانید مشارکت کنید  -حقوقی که والدین از آن برخوردارند
سیستم مدارس برلین
انتقال محل زندگی به ناحیه ای دیگر در شهر و عوض کردن مدرسه
مسئوالن ذیربط حاضر در نواحی
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الزام مدرسه رفتن -
با این هدف که
همه بیاموزند
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مدرسه رفتن در آلمان الزامی است.
اگر فرزندتان شش سال یا بیشتر دارد ،باید به مدرسه
برود .الزام مدرسه رفتن ده سال تحصیلی را شامل می
شود و در دیرترین حالت ،وقتی فرزندتان  18ساله شود،
این الزام به پایان می رسد .حتی پس از آن هم فرزندتان
هنوز فرصت دارد که به مدرسه برود.

آیا فرزندتان مریض شده است و
نمی تواند به مدرسه برود؟

در این صورت ،لطفا صبح همان روز با دفتر مدرسه
تماس بگیرید و موضوع را اطالع دهید .همچنین،
شما باید توجیهی کتبی بنویسید .این نامه باید حداکثر
تا سه روز بعد در اختیار مدرسه قرار گیرد.

الزام مدرسه رفتن همچنین به این معناست که فرزند
شما به دالیلی مانند تمایل نداشتن برای مدرسه رفتن،
یا نیاز شما به او برای ترجمه در ادارات یا مراقبت
از خواهر و برادر کوچک ترش اجازه ندارد از
مدرسه غیبت کند.

در صورتی که فرزندتان بدون دلیل غیبت
کند ،مسئولین مدرسه با شما تماس
خواهند گرفت و از شما خواهند خواست
با آنها صحبت کنید .روی کارنامه یا
گزارش وضعیت آموزشی مطلبی نوشته
شده است .در صورتی که فرزندتان مکررا بدون
عذر موجه غیبت کند ،ممکن است مجبور شوید مبلغ
جریمه ای بابت آن پرداخت کنید.
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وقت شناسی
در نظر داشته باشید که فرزندتان به موقع از خواب
بیدار شود و سر زمان مقرر به مدرسه برود .در
صورتی که شما و خانواده در مکانی دور از مدرسه
فرزندتان زندگی می کنید ،لطفا فرزند خود را به
موقع به مدرسه بیاورید و همین طور به موقع به
دنبال او بروید.

خواب
برای اینکه فرزندتان آماده یادگیری باشد ،به خواب
کافی نیاز دارد .به ویژه در ابتدای تحصیل در آلمان
برای فرزندتان بسیار دشوار است که با زبانی به غیر
از زبان مادری خود آموزش ببیند.

کیف مدرسه
آیا فرزندتان کیف مدرسه خود را حاضر کرده و بسته
است؟ آیا تمام چیزهایی را که نیاز دارد در کیف خود
گذاشته است (مداد و خودکار ،دفتر ،کتاب ،لوازم
ورزش ،غذا و نوشیدنی)؟

لباس
همین طور لطفا توجه کنید که فرزندتان لباس مناسب
فصل بپوشد .در بعضی مدرسه ها کودکان اجازه
دارند دمپایی به پا کنند.

کالس ورزش
برای کالس ورزش فرزندتان لباس مناسب در کیف
او بگذارید .تمام بچه ها ،هم دخترها و هم پسرها ،باید
در کالس ورزش و شنا شرکت کنند.

راه مدرسه
لطفا راه مدرسه را با فرزندان خود تمرین کنید و
مکان های خطرناک را برای آنها توضیح دهید.
همچنین شاید فرزندتان بتواند در قالب گروهی از
کودکان راه مدرسه را بیاموزد.

تکالیف خانه
لطفا نظارت کنید که فرزندتان به طور منظم تکالیف
خانه را انجام دهد .بدین منظور ،فرزندتان باید
مکان آرامی در اختیار داشته باشد تا بتواند در آنجا
بدون مزاحمت به تکالیف خود برسد .در صورتی
که فرزندتان چیزی را فورا متوجه نمی شود یا یاد
نمی گیرد ،مسئله ای نیست .در این صورت ،ببینید
آیا فرزندتان می تواند از همکالسی هایش یا معلمان
مدرسه کمک بگیرد یا نه.

حمایت و مراقبت
در دبستان ها ،مدارس متوسطه جامع ( )ISSو
مدارس جمعی ،کودکان می توانند عالوه بر آموزش
از حمایت و مراقبت (مخصوصا بعدازظهر و عصر)
متخصصان مجرب علوم تربیتی برخوردار شوند.
در آنجا بچه ها می توانند با هم بازی کنند ،کاردستی
درست کنند ،ورزش کنند ،موسیقی تمرین کنند و به
گشت های کوتاه بروند .همچنین کودکان می توانند
تکالیف خود را هم آنجا انجام دهند.

صبحانه
لطفا در نظر داشته باشید که فرزندتان پیش از ترک
خانه صبحانه بخورد و همین طور صبحانه دومی را
به همراه نوشیدنی با خود به مدرسه بیاورد.

ناهار
فرزند شما در دبستان ها ،مدارس متوسطه جامع
( )ISSو مدارس جمعی از این امکان برخوردار
است که از ناهار مدرسه استفاده کند .در صورتی
که فرزندتان کارت  berlinpass-BuTرا داشته
باشد ،قیمت ناهار برابر با یک یورو در هر روز
خواهد بود (برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به
صفحات  8و .)9
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تمام روز در مدرسه  -جایی برای
آموختن و زندگی کردن

در برلین تمام مدارس ابتدایی و مدارس استثنایی ،مدارس متوسطه
جامع ،مدارس جمعی و برخی از دبیرستان ها مدارس تمام وقت هستند.
این امر برای والدین هم خوب است .فرزندتان در مکان مناسبی در حال
آموزش دیدن است و شما زمان دارید در کالس زبان شرکت کنید ،وارد
کارآموزی شوید ،شغلی را شروع کنید و سایر موارد.
www.berlin.de/sen/bjf/go/ganztagsschule
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مدارس ابتدایی و
مدارس با
آموزش های خاص
و حمایت های مالی
در کالس های  1تا  6از فرزندان شما از ساعت 7:30
تا  13:30در مدارس روزانه آزاد به طور مطمئن
نگهداری می شود ،حتی زمانی که کالس درس زودتر
به پایان برسد (مدرسه نیم روزی مطمئن).
در مدارس روزانه محدود فرزندان شما باید از
ساعت  7:30تا  16:00چهار روز در هفته در
مدرسه حضور داشته باشند .در طول این مدت،
فعالیت های درسی و تفریحی متنوعی به کودکان
ارائه می شود .برای استفاده از این خدمات الزم
نیست مبلغی پرداخت کنید.
تمام کودکان می توانند در مدارس روزانه آزاد از
ساعت  13:30تا  16:00وارد برنامه های آموزشی
و نگهداری تکمیلی شوند .حتی در تعطیالت هم
شرکت در این برنامه ها امکان پذیر است .این برنامه
ها برای کالس  1و  2و نیز در سال اول برای
کودکانی که در محل های اقامتی اضطراری و جمعی
زندگی می کنند رایگان است.
اگر شما شاغل هستید یا در حال گذراندن آوسبیلدونگ
یا دوره آموزشی هستید و فرزندتان باید قبل از ساعت
 7:30و یا بعد از ساعت  16:00تحت مراقبت باشد،
می توانید تقاضای برنامه آموزشی و نگهداری
تکمیلی بدهید.

آموزش و مراقبت تکمیلی در مدرسه روزانه که در قالب فعالیت های فوق
برنامه ارائه می شود ،شامل گزینه های زیادی است ،از جمله ورزش،
موسیقی ،هنر ،بازی کردن و اوقات فراغت .عالوه بر این ،دانش آموزان
می توانند از فرصت های آموزشی و حمایتی گوناگونی مانند تقویت زبان یا
انجام تکالیف خانه تحت نظارت معلم برخوردار شوند.
ناهار برای کالس های  1تا  6رایگان و در مدرسه تمام وقت در حالت
محدود الزامی است .فرزند شما می تواند در مدرسه متوسطه نیز با ارائه
دادن کارت  berlinpass-BuTناهار رایگان دریافت کتد.فرزند شما می
تواند در مدرسه متوسطه نیز با ارائه دادن کارت  berlinpass-BuTناهار
رایگان دریافت کتد.

فرم های تقاضا برای برنامه آموزشی و نگهداری
تکمیلی در مدرسه ابتدایی ،اداره جوانان یا در آدرس
اینترنتی berlin.de/sen/bjf/service/formulare
در دسترس است .لطفا فرم درخواست تکمیل شده را در
مدرسه ابتدایی تحویل دهید.

مدارس سطوح باالتر
در مدارس سطوح باالتر سه نوع آموزش برای تمام
روز وجود دارد که شامل حال دانش آموزان کالس
های خوشامدگویی هم می شود .این سه نوع عبارتند
از حالت آزاد ،حالت محدود و حالت نیمه محدود.

حالت آزاد بدین معناست که دانش آموزان می
توانند پس از کالس درس تا ساعت  16:00به طور
داوطلبانه فعالیت های جنبی انجام دهند .حالت محدود
یعنی مدرسه چهار روز در هفته تا ساعت  16:00و
در روز پنجم تا پایان کالس درس برقرار است.
در این حالت ،در طی روز کالی درس عادی و
برنامه های تکمیلی آموزشی و تفریحی به تناوب
ارائه می شوند .حالت نیمه محدود هم ترکیبی از دو
حالت قبل است ،یعنی دو روز حالت محدود و دو
روز حالت آزاد مدرسه روزانه.
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همه باید بتوانند
مشارکت کنند! -
بسته آموزشی

تمام کودکان و نوجوانان باید فرصت برخوردار شدن از آموزش
مناسب و مشارکت در جنبه های اجتماعی و فرهنگی زندگی
را داشته باشند  -این امر شامل کودکان از خانواده های کم
درآمد هم می شود .به همین دلیل ،می توان با استفاده از
بسته آموزشی از حمایت مالی بهره برد ،مثال برای ناهار در
مدرسه ،برای اردوها و سفرهای کالسی و نیز برای فعالیت های
اوقات فراغت.

بسته آموزشی و کارت
berlinpass-BuT
برای اینکه فرزندتان بتواند از خدمات بسته آموزشی
استفاده کند ،در بیشتر مواقع به کارت berlinpass-
 BuTنیاز دارد .عبارت مخفف « »BuTبه معنای
آموزش و مشارکت هست.

کجا می توان برای مبالغ حمایتی بسته آموزشی
درخواست داد و چه کسانی حق استفاده از آن را
دارند؟
برای این هدف اداره ای مسئول است که تا به حال درخواست برای
سایر مبالغ حمایتی هم به آنجا ارائه شده است.
به طور خاص اداره مربوطه می تواند ادارات زیر باشد:
·	جاب سنتری که از طریق آن بیمه بیکاری یا مبالغ حمایت اجتماعی
دریافت می شود
·	اداره هزینه های زندگی که هزینه زندگی و مبالغ اضافی مربوط به
فرزندان از آنجا دریافت می شود
· اداره امور اجتماعی در زمان دریافت حمایت اجتماعی
· اداره ایالتی برای امور پناهندگان
برای اطالعات بیشتر به این آدرس اینترنتی رجوع کنید:
www.berlin.de/bildungspaket
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آن را همراه با کارت berlinpass-BuT
و بسته آموزشی دریافت می کنید
ناهار مدرسه
ناهار مدرسه برای کالس های  1تا  6رایگان است.
از کالس  7هم فرزندتان در صورت در اختیار
داشتن کارت  berlinpass-BuTمی تواند از ناهار
رایگان استفاده کند.

لوازم مدرسه
برای تهیه لوازم مدرسه فرزندتان (مثال دفتر ،مداد و
خودکار ،کیف مدرسه) سالی  150یورو کمک مالی
دریافت می کنید.

برنامه آموزشی
مدرسه بررسی می کند که آیا با استفاده از برنامه
آموزشی تکمیلی هدف آموزشی مهمی محقق می
شود یا خیر ،مثال دستیابی به مدرک فارغ التحصیلی،
منتقل شدن به مدرسه سطح پیشرفته یا تقویت مهارت
زبانی .برنامه آموزشی تنها توسط ارائه دهندگانی
فراهم می شود که با مدرسه قرارداد همکاری بسته
اند .والدین با این ارائه دهندگان قراردادی نمی بندند.

اردوهای یک روزه
فرزند شما می تواند به طور رایگان در برنامه های
یک روزه تدارک دیده شده توسط مدرسه شرکت
کند (اردوهای کالسی ،برنامه پیاده روی ،سفرهای
کوتاه یا پروژه ها) .بدین منظور باید در زمان مناسب
کارت  berlinpass-BuTرا به مدرسه ارائه دهید.
فقط پول توجیبی و هزینه وعده های غذایی فرزندتان
باید توسط شما پرداخت شود.

اردوهای کالسی
هزینه های شرکت در اردوهای کالسی چندروزه تماما
از طرف مدرسه تقبل می شود .بدین منظور کافیست
فرم درخواستی را که به امضای مدرسه رسیده است
به اداره مربوط به مبالغ حمایتی ارسال کنید .فرم
مربوطه در آدرس اینترنتی زیر در دسترس است:
www.berlin.de/bildungspaket

فرهنگ ،ورزش ،اوقات فراغت
شما می توانید مبالغی را درخواست دهید تا فرزندتان
بتواند در برنامه های ورزشی ،فرهنگی و سایر
برنامه های اوقات فراغت شرکت کند .این برنامه
ها می تواند رفتن به یک باشگاه ورزشی ،آموزش
موسیقی ،یا شرکت در فعالیت های مربوط به اوقات
فراغت و نوجوانان باشد .فرزند شما باید کمتر از
 18سال سن داشته باشد .در هر ماه می توانید 15
یورو برای چنین هزینه هایی از اداره مربوط به مبالغ
حمایتی دریافت کنید.

شما می توانید این مبلغ را برای چندین ماه پس انداز
کنید ،مثال وقتی که فرزندتان می خواهد در برنامه
های اوقات فراغت در تعطیالت شرکت کند .برای
خریدن یا کرایه کردن تجهیزات مانند لباس ورزشی
یا ساز موسیقی تا  90یورو در سال کمک مالی
دریافت می کنید .همچنین هزینه ایاب و ذهاب به
برنامه های مذکور قابل تامین است.

وسایل نقلیه عمومی
بلیت دانش آموزی برای حوزه  ABاز حمل و نقل
محلی برلین برای فرزندتان رایگان است .همچنین
دانش آموزان واجد شرایطی که نمی توانند از این
تسهیالت  BVGاستفاده کنند می توانند از اداره
مربوط به مبالغ حمایتی هزینه ها را برای رفت و آمد
به مدرسه پس بگیرند.
بلیت دانش آموزی را می توانید آنالین و در آدرس زیر
درخواست دهیدwww.bvg.de/schuelerticket :
برای این کار باید یک عکس پاسپورتی و
کارت دانش آموزی فرزندتان را آپلود کنید.
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مهم ترین اقدامات
در سال پیش از ثبت نام

سپتامبر  -اکتبر

نوامبر  -مِی

روز درهای گشوده در مدارس

معاینه پزشکی برای مدرسه

والدین و کودکان می توانند از مدرسه بازدید کنند ،سوال بپرسند و با
معلمان و نیز سایر شاگردان مدرسه آشنا شوند.

ثبت نام برای مدرسه و آموزش تکمیلی
و نگهداری (مرکز نگهداری کودکان بعد
از مدرسه)
وقتی زمان مدرسه رفتن فرزند شما فرا برسد ،از مدرسه ذیربط نامه
ای دریافت می کنید .این نامه را باید همراه با خود به مدرسه ببرید
و آنجا به صورت حضوری فرزند خود را برای مدرسه و برنامه
آموزشی و نگهداری تکمیلی ثبت نام کنید.
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فرزند شما باید پیش از ثبت نام مورد معاینه پزشکی قرار
بگیرد .در این معاینه پزشک شنوایی ،بینایی ،توانایی حرف
زدن و حرکت کردن فرزند شما را به همراه میزان رشد
روانی و جسمی او بررسی می کند .کودکانی که هنوز آماده
مدرسه رفتن نیستند و در مهدکودک ثبت نام شده اند می
توانند یک سال بعد مدرسه را شروع کنند.

مِی

مِی  -جوالی

جوالی  -آگوست

اطالعات درباره
محل مدرسه

برنامه ای برای ارائه اطالعات
به والدین

جشن شروع مدرسه

از مدرسه آتی فرزندتان نامه ای دریافت می کنید.

مدرسه

مدرسه فرزندتان شما را به برنامه اولیا و مربیان
دعوت می کند .در آنجا اطالعات مهمی درباره
شروع مدرسه دریافت می کنید .همچنین با معلمان و
سایر والدین آشنا می شوید.

در روز شنبه قبل از اولین روز مدرسه کودکان و
والدین ثبت نام در مدرسه جدید را جشن می گیرند .در
آلمان والدین برای کودکان خود هدیه می گیرند ،اغلب
کیف مدرسه یا هدیه های کوچک و ناگهانی.

شروع سال تحصیلی
در هفته های اول مدرسه کودکان و معلمان با یکدیگر
آشنا می شوند .برای والدین برنامه جداگانه اولیا و
مربیان وجود دارد.
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پیش از شروع مدرسه:
آموزش همراه با بازی در مهدکودک
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در آلمان تمام کودکانی که هنوز
نباید به مدرسه بروند می توانند به
مهدکودک (کیتا) بروند .در آلمان تمام
کودکانی که یک سال و بیشتر سن
دارند از این حق برخوردار هستند.

به مهدکودک رفتن فرزندتان هم برای
خودش و هم برای شما مفید است:
·	فرزندتان می تواند در اینجا با کودکان دیگر بازی کند ،تحرک داشته باشد و
زبان آلمانی و بسیاری چیزهای دیگر یاد بگیرد.
·	فرزندتان دوستان جدیدی پیدا می کند ،با برلین آشنا می شود و خود را برای
مدرسه آماده می کند.

از آنجا که خانواده های زیادی باید فرزند خود را
در مهدکودک ثبت نام کنند ،شما باید جستجو
برای مهدکودک را زود شروع کنید .می
توانید در اینترنت به دنبال مهدکودک هایی که
ظرفیت خالی دارند بگردید:
www.kita-navigator.berlin.de
یا اینکه می توانید از اداره جوانان
مشاوره و کمک بگیرید.

پیدا کردن مهدکودک و
درخواست کردن ووچر
برای اینکه فرزندتان بتواند به مهدکودک برود ،شما باید از اداره جوانان ناحیه ای
که در آن ساکن هستید ووچر مهدکودک درخواست بدهید .فرم مربوطه از طریق
بخش خدمات اجتماعی در اداره جوانان و یا آنالین در دسترس است .روی ووچر
مهدکودک قید شده است که فرزندتان از چه زمانی و به چه مدتی می تواند روزانه
به مهدکودک برود .اگر برای فرزندتان مهدکودکی پیدا کنید که ظرفیت خالی دارد،
می توانید در آنجا از ووچر استفاده کنید.

·	در حین اینکه فرزندتان در مهدکودک تحت مراقبت است ،شما هم فرصت
خواهید داشت آلمانی بیاموزید ،دوره آوسبیلدونگ بگذرانید یا مشغول به کار
شوید.
·	در مهدکودک می توانید خانواده های دیگر را بشناسید و با افراد جدیدی آشنا
شوید.
مهدکودک برای فرزندتان رایگان است .فقط در صورتی که فرزندتان کارت
 berlinpass-BuTرا ندارد باید هزینه ناهار را بپردازید (اطالعات بیشتر در این
مورد در صفحات  10و .)11
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تقویت زبان -
برای شروع خوب مدرسه
تقریبا  18ماه پیش از اینکه فرزندتان به مدرسه برود ،در
کودکستان بررسی می شود فرزندتان تا چه حد زبان آلمانی
را صحبت می کند و متوجه می شود .در صورتی که در این
ارزیابی سطح زبان آلمانی مشخص شود فرزندتان هنوز به
تقویت زبان نیاز دارد ،در مهدکودک به طور خاص روی
زبان او کار خواهد شد .بدین ترتیب فرزندتان به خوبی
آماده مدرسه می شود.
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تمام کودکان در برلین باید در ارزیابی
سطح زبان آلمانی که پیش از مدرسه
انجام می شود شرکت کنند .این
ارزیابی شامل کودکانی که به مهدکودک نمی
روند هم می شود .شما از اداره مدارس ناحیه سکونت
خودتان دعوتنامه کتبی دریافت می کنید.
شرکت کردن در ارزیابی سطح زبان آلمانی الزامی
است.

توجه :ووچر برنامه تقویت زبان با ووچر مهدکودک تفاوت دارد.
با استفاده از ووچر مهدکودک فرزندتان می تواند معموال هفت
ساعت به یک مهدکودک دلخواه برود .شما می توانید از ووچر
برنامه تقویت زبان فقط در مهدکودک ها یا موسسه های خاصی
استفاده کنید که برنامه تقویت زبان پیش از مدرسه را ارائه می
کنند .در آنجا فرزندتان روزانه  5ساعت آموزش می بیند.
خالصه ای کلی از گروه های تقویت زبان را می توانید از طریق
اداره جوانان ذیربط به دست آورید.

یادگیری زبان آلمانی برای کودکانی
که به مهدکودک نمی روند
اگر مشخص شود که فرزندتان هنوز خیلی خوب آلمانی صحبت نمی کند و به
تقویت زبان نیاز دارد ،او باید در برنامه تقویت زبان شرکت کند .بدین منظور شما
از اداره مدارس ذیربط گواهی دوره تقویت زبان دریافت می کنید . .با استفاده از
آن گواهی فرزندتان می تواند دوره تقویت زبان را در مهدکودکی در نزدیکی خانه
بگذراند
این دوره تقویتی هر روز در طی هفته و هر روز پنج ساعت به مدت  18ماه
برگزار می شود (از  1فوریه تا  31جوالی سال بعد).

"آموزش زودهنگام در محل"  -ارائه حمایت
در مکان های اقامت جمعی
برخی مکان های اقامت جمعی یا دفاتری در همسایگی آنها برای کودکان خانواده
هایی که آپارتمان خصوصی ندارند و فرزندشان به مهدکودک نمی رود این امکان
را فراهم می کنند که در دوره های نیم روزی "آموزش زودهنگام در محل" ()FBO
شرکت کنند.
فرزندتان در اینجا در حین آماده شدن برای مهدکودک یا مدرسه در قالب گروه
های کوچکی زبان آلمانی را می آموزد ،می تواند بازی کند و دوستان جدیدی
بیابد .همچنین در آنجا مترجمانی حضور دارند .آنها می توانند به شما در جستجوی
مهدکودک برای فرزندتان کمک کنند.
از طریق دفاتر مربوط به ووچر مهدکودک در اداره جوانان می توانید درباره برنامه
های  FBOاطالعات کسب کنید .در آنجا همچنین می توانید ووچر مهدکودک الزم
برای برنامه  FBOرا درخواست دهید.
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یادگیری زبان آملانی
در کالس های
خوشامدگویی
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کودکانی که مدرسه رفنت را رشوع می کنند باید حتی االمکان به طور
مستقیم وارد آموزش عادی مرحله رشوع مدرسه شوند.
کودکانی که سن باالتری دارند معموال حداکرث یک سال در یک کالس
خوشامدگویی می مانند.
کالس های خوشامدگویی گروه هایی آموزشی برای
دانش آموزانی هستند که هنوز زبان آملانی را یاد
نگرفته اند .شام باید به فرزند خود کمک کنید تا
در گروهی کوچک و هر چه رسیع تر زبان آملانی را
بیاموزد و با نظام آموزشی مدارس آملان آشنا شود .در
صورتی که فرزندتان تا کنون به مدرسه نرفته است
یا هنوز خواندن و نوشنت را بلد نیست یا خواندن و
نوشنت را با الفبای التین بلد نیست ،می تواند این
مهارت ها را در کالس خوشامدگویی فرا بگیرد.

کودکان و نوجوانانی که در کالس های خوشامدگویی رشکت می کنند باید
حتی االمکان از ابتدا در رشته هایی مانند موسیقی ،هرن و ورزش در
کالس های آموزشی عادی رشکت کنند.

به محض اینکه فرزندتان زبان آملانی را به اندازه کافی یاد بگیرد ،باید به کالس آموزش عادی برود که مناسب سن و معلوماتش است.
در کالس های خوشامدگویی کارنامه داده منی شود .به جای آن گزارش وضعیت آموزشی وجود دارد .معلم کالس برای هر دانش آموزی
در وسط و پایان سال تحصیلی چنین گزارشی را حارض می کند .معلم پیرشفت های آموزشی دانش آموزان را در زبان آملانی و همچنین
در نحوه انجام تکالیف و برخورد اجتامعی به صورت مکتوب آماده می کند .در این گزارش همچنین قید شده است که فرزندتان چند
روز غیبت کرده یا با تاخیر زیاد به مدرسه رفته است (چه موجه و چه غیرموجه) .عالوه بر این ،در این گزارش پیشنهاد شده است که
فرزندتان بهرت است در همین گروه آموزشی باقی مباند یا به کالس عادی منتقل شود.

www.berlin.de/sen/bjf/fluechtlinge
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مدرسه اوقات فراغت در برلین
برای مهاجران جدید
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کودکان و نوجوانانی که به تازگی مهاجرت کرده
اند می توانند در مدرسه اوقات فراغت در برلین
زبان آلمانی خود را تقویت کنند ،برلین را بشناسند،
فعالیت های جدیدی را امتحان کنند و با هم سن و
سال های خود وقت بگذرانند.
www.dkjs.de/ferienschulen

مدارس اوقات فراغت در تعطیالت عید پاک و تعطیالت تابستان و نیز تعطیالت
پاییز برقرار می شوند .فعالیت های خالقانه ای برای گروه های سنی مختلف در
تمام برلین وجود دارد .کودکان و نوجوانان فیلم درست می کنند ،تئاتر بازی می
کنند ،ساز می زنند یا ورزش می کنند ،مثال فوتبال ،دوچرخه سواری ،تخته اسکیت
سواری ،رقصیدن ،صخره نوردی و بسیاری فعالیت های دیگر.

دوره های زبان و
زندگی روزمره
برای والدین
مادران و پدرانی که به تازگی مهاجرت کرده اند
می توانند زبان آلمانی را در دوره های مخصوص
والدین در فولکس هوخشوله های برلین یاد بگیرند
و اطالعات زیادی درباره سیستم آموزشی آلمان
و برلین کسب کنند .از جمله موضوعاتی که بحث
می شود عبارتند از زندگی روزمره در خانواده و
مدرسه ،تربیت فرزند ،سالمتی و فعالیت های اوقات
فراغت .با استفاده از این اطالعات می توانید به
فرزندانتان در مسیر تحصیلشان به خوبی کمک کنید.
این دوره ها هفته ای سه بار تشکیل می شود  -اغلب
در زمانی که فرزندتان در مدرسه یا مهدکودک است.
گاهی این دوره ها در همان مدرسه یا مهدکودک
فرزندتان تشکیل می شود ،گاهی هم در نزدیکی آن.
برخی از دوره ها امکان مراقبت از فرزند شما را هم
فراهم می کنند.

همچنین ،اردوهایی برای کودکان تدارک دیده شده است .معلمان در یادگیری زبان
آلمانی کمک ارائه می دهند و درباره راه های ادامه تحصیل در آینده و فرصت های
شغلی اطالعاتی در اختیار دانش آموزان می گذارند.

مشارکت کردن  -اما چگونه؟
می توانید با پرسش از مدرسه فرزندتان درباره ثبت نام در مدرسه اوقات فراغت
اطالعات کسب کنید .شرکت کردن در آن اختیاری و رایگان است ،اما پس از ثبت
نام شرکت کردن الزامی خواهد بود.

www.be
rlin.de/v
deutsch
hs/ kurse
-integra
/
tion/elte
rnkurse
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حقوق و وظایف
دانش آموزان مدرسه
کودکان از حق بیان نظر خود و نیز حق مشارکت برخوردارند.
آنها در کالس خود یا در گروه آموزشی خود نماینده هایی
انتخاب می کنند .این نماینده ها منافع گروهی کالس را در
برابر مدرسه و ادارات مربوطه تامین می کنند.
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کودکان در آلمان از حق محافظت شدن در برابر خشونت،
بدرفتاری و تبعیض برخوردارند .این بدان معناست که مثال
هیچ کس اجازه ندارد کودکی را تنبیه بدنی کند .کودکان
حق دارند به مدرسه بروند .کودکانی که والدین آنها درآمد
کمی دارند یا اصال درآمد ندارند می توانند با استفاده از
کارت  berlinpass-BuTاز بسته آموزشی مبالغ حمایتی
دریافت کنند.

گذاشتن!
احترام
الزامی است

مدرسه رفتن به طور منظم و سر وقت ،انجام
تکالیف خانه ،به همراه داشتن تمام وسایل الزم،
شرکت کردن در کالس ورزش و شنا و همچنین
سفرهای کالسی و اردوها برخی از وظایف
دانش آموزان است .دانش آموزان باید در برابر
همکالسی ها و معلمان خود و نیز تمام کارکنان
دیگر مدرسه با احترام و دوستانه رفتار کنند.
اِعمال خشونت در برخورد با افراد و اشیا
مجاز نیست.
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شما می توانید مشارکت کنید.
حقوقی که والدین از آن برخوردارند.

شما از حق بیان افکار خود و نیز حق
مشارکت کردن برخوردار هستید .در

هر کالس مدرسه ،تقریبا سه یا چهار بار در سال
تحصیلی گردهمایی والدین ترتیب داده می شود .در
آنجا و در ابتدای سال تحصیلی از میان والدین و
توسط خود آنها نماینده ای انتخاب می شود.
نماینده والدین تامین کننده منافع والدین یا سرپرست ها
در برابر مدرسه و ادارات مربوطه خواهد بود.
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برای اینکه بتوانید اطالعات کسب کنید،
به طور منظم مراسمی با حضور والدین
برگزار می شود .بسیار حائز اهمیت است

که در این مراسم شرکت کنید .در صورتی که
هنوز نمی توانید خیلی خوب آلمانی صحبت کنید،
شاید بتوانید با والدین دیگر هماهنگ شوید و یک
مترجم شفاهی در اختیار بگیرید یا اینکه با کمک معلم
کالس فرزندتان فکر کنید که چگونه می توانید راه
حلی برای این مشکل پیدا کنید.

شما در آلمان از این حق برخوردار هستید
که در مدرسه همکاری کنید .همچنین
بسیار مطلوب است که شما فرزندان
مدرسه ای خود را مورد حمایت قرار دهید.

در صورتی که سوالی دارید ،مطلبی را متوجه نمی
شوید یا نگران فرزند خود هستید ،با معلم کالس
فرزندتان و در صورت نیاز با سایر معلمان صحبت
کنید .معلم کالس معموال در ابتدای سال تحصیلی
به شما اطالع می دهد که چگونه می توانید به او
دسترسی داشته باشید.

در هنگام بروز مشکل در فهم زبان آلمانی
به کمک نیاز دارید؟ در صورتی که هنوز

نمی توانید خیلی خوب آلمانی صحبت کنید ،لطفا از
دوستان و آشنایان خود کمک بگیرید یا در صورتی
که در اقامتگاهی سکونت دارید ،از اشخاص آنجا
و یا از اشخاص حاضر در مدرسه فرزندتان پرس
و جو کنید که چگونه می توانید یک مترجم شفاهی
در اختیار بگیرید .همچنین در مدارس مددکاران
اجتماعی هم حضور دارند که می توانید از کمک آنها
استفاده کنید.

در صورتی که در محل اقامت اضطراری
یا جمعی سکونت دارید ،مددکاران
اجتماعی هر نوع سوالی را درباره
مدرسه رفتن فرزندتان در آنجا به شما
پاسخ خواهند داد .این اقامتگاه ها اتاق هایی را

در اختیار شما قرار می دهند تا فرزندتان بتواند در
آنجا تکالیف خود را انجام دهد.

www.berlin.de/sen/bjf/go/mitwirkung
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سیستم مدارس برلین

MSA / eBBR
BBR

GYMNASIALE
OBERSTUFE

INTEGRIERTE
SEKUNDARSCHULE

BERUFLICHES
GYMNASIUM

GYMNASIUM

10

SEKUNDARSTUFE I

ABITUR

GEMEINSCHAFTSSCHULE

5

13
12
11

9

3

4

INTEGRIERTE
SEKUNDARSCHULE

GYMNASIUM

2

8
7
6

1
GRUNDSCHULE

4
3
2
1

مسیرهای تحصیلی
در برلین متام کودکان از شش سالگی به دبستان می روند .دوره دبستان به طور معمول شش سال
طول می کشد .پس از آن دانش آموزان وارد مدرسه پیرشفته می شوند .معلامن کالس ها بر اساس
منرات و فعالیت ها و برخورد اجتامعی فرزند شام توصیه خواهند کرد که فرزندتان به مدرسه
متوسطه جامع یا به دبیرستان برود.
www.berlin.de/sen/bjf/go/bildungswege
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PRIMARSTUFE

GEMEINSCHAFTSSCHULE

5

 1مدرسه ابتدایی و مرحله رشوع مدرسه
کودکانی که در برلین زندگی می کنند در سالی که تا  30سپتامرب آن شش سال متام دارند به
مدرسه می روند .آنها طی یک تا سه سال مرحله رشوع مدرسه را پشت رس می گذارند .پس از آن
معموال در طی چهار سال به مدرسه ابتدایی می روند .بعد هم وارد مدرسه پیرشفته می شوند.
همچنین این امکان وجود دارد که فرزندتان پس از چهار سال دبستان رفنت به مدرسه پیرشفته
برود.
 2مدرسه جمعی
دانش آموزان در مدرسه جمعی از سال اول تا سال آخر به صورت جمعی و در قالب گروه هایی
آموزش می بینند .بنابراین ،آنها پس از دوران دبستان هم در کنار هم باقی می مانند .دانش آموزان
این مدرسه می توانند هر یک از مدارک فارغ التحصیلی از مدرسه را به دست آورند.
 3مدرسه متوسطه جامع
دانش آموزان معموال پس از کالس ششم وارد مدرسه متوسطه جامع ( )ISSمی شوند.
دانش آموزان این مدرسه می توانند هر یک از مدارک فارغ التحصیلی از مدرسه را به دست آورند.
آنها در کالس سیزدهم دیپلم می گیرند .در برخی از مدارس متوسطه جامع در کالس دوازدهم هم
می توان دیپلم گرفت .عالوه بر این ،دانش آموزان این مدرسه می توانند از طریق کارآموزی و
آشنایی با رشایط کار برای اولین بار درکی نسبت به دنیای مشاغل پیدا کنند.
 4دبیرستان
دانش آموزی که به دبیرستان برود می تواند پس از دوازده سال تحصیلی دیپلم بگیرد و بدین
ترتیب مجاز خواهد بود در دانشگاه یا مدرسه عالی تحصیل کند .سال اول دبیرستان سال آزمایشی
است.
 5دبیرستان فنی و حرفه ای
دانش آموزان می توانند در دبیرستان فنی و حرفه ای از بین شش حوزه تخصصی و شغلی دست به
انتخاب بزنند .درس های هر حوزه شغلی تکمیل کننده حوزه های تخصصی معمول خواهد بود.

مسیرهای
آموزش شغلی
بسیاری از دانش آموزان پس از تحصیل در مدرسه به سوی دوره های آماده سازی شغلی و
کارآموزی می روند .در مراکز آموزش پیرشفته ( )OSZگزینه های آموزشی گوناگونی ارائه
می شود:
· دوره آماده سازی شغلی
· مدرسه فنی و حرفه ای
· دبیرستان فنی و حرفه ای
· مدرسه تخصصی فنی و حرفه ای
· مدرسه پیرشفته تخصصی
· مدرسه پیرشفته فنی و حرفه ای
· مدرسه تخصصی
دانش آموزان می توانند در مراکز آموزش پیرشفته ()OSZ
هر نوع مدرک فارغ التحصیلی را به دست آورند:
· مدرک آموزش شغلی (die Berufsbildungsreife (BBR
· مدرک آموزش شغلی پیرشفته
(die erweiterte Berufsbildungsreife (eBBR
· مدرک متوسطه (der Mittlere Schulabschluss (MSA
· مدرک دیپلم das Abitur
نوجوانانی که کارآموزی دوگانه ای انجام می دهند به مدرسه
فنی و حرفه ای می روند .انجام کارآموزی متام وقت در مدرسه
مستقیام در مراکز آموزش پیرشفته امکان پذیر است.

www.berlin.de/sen/bjf/go/berufliche-bildung
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فرزند شام به مدرسه زیر می رود

فرزند شام به مدرسه زیر می رود

مدرسه ابتدایی فرزند شام باید حتی االمکان در فاصله کمی از
منزل یا محل اقامت شام باشد به طوری که فرزندتان به راحتی
بتواند پیاده به مدرسه برود .در صورتی که مکان زندگی خود
را به محل دورتری منتقل می کنید ،باید ببینید آیا می پذیرید
که راه مدرسه فرزندتان دورتر باشد یا اینکه می خواهید
فرزندتان را در مدرسه ای در نزدیکی محل زندگی جدید ثبت
نام کنید .البته باید در مدرسه جدید ظرفیت خالی برای ثبت
نام فرزندتان وجود داشته باشد.

کودکان و نوجوانانی که به مدرسه سطح پیرشفته (مدرسه
متوسطه جامع ،مدرسه جمعی یا دبیرستان) می روند الزاما
مدرسه خود را پس از تغییر محل زندگی عوض منی کنند .اگر
راه مدرسه  45دقیقه طول بکشد (با وسایل نقلیه عمومی)
مناسب است.

دبستان

دبیرستان

راه مدرسه با اتوبوس و قطار نباید بیشرت از  30دقیقه طول
بکشد و فرزندتان باید حداکرث یک بار در بین راه پیاده و
سوار شود .راه مدرسه جدید را با فرزندتان مترین کنید .اگر
فرزندتان هنوز کوچک است ،باید شام یا شخص دیگری بتوانید
او را حداقل در هفته های اول مدرسه همراهی کنید.
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تغییر محل زندگی برای دانش آموزان مدرسه ابتدایی
فرزندتان باید در مدرسه کنونی

فرزندتان باید مدرسه را

بماند

عوض کند

کالس خوشامدگویی

•	به مدرسه فرزندتان و دفتر هماهنگی کالس های خوشامدگویی اطالع دهید که
فرزندتان باید در مدرسه بماند.
•	اگر فرزندتان در مدرسه ای به کالس های خوشامدگویی برود ،بدین معنا نیست
که او می تواند مستقیما به کالس های عادی همان مدرسه هم برود .به همین
دلیل ،در مدرسه یا در دفتر هماهنگی کالس های خوشامدگویی پرس و جو کنید
که آیا فرزندتان می تواند بعدها در کالس عادی ثبت نام شود یا خیر .شاید انتقال
به کالس عادی برای فرزندتان عوض کردن مدرسه را به دنبال داشته باشد.
در این صورت ،بهتر است فرزندتان به مدرسه ای برود که در نزدیکی محل
سکونت شما قرار دارد.
• آدرس جدیدتان را به مدرسه اطالع دهید.

کالس عادی

•	به اداره مدارس ناحیه ای که مدرسه در آن قرار دارد اطالع دهید که فرزندتان
باید در مدرسه کنونی بماند.
• آدرس جدیدتان را به مدرسه اطالع دهید.
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کالس خوشامدگویی

•	به مدرسه ای که فرزندتان تا کنون به آن می رفته است اطالع دهید که محل
سکونت خود را تغییر می دهید و فرزندتان باید مدرسه خود را عوض کند.
•	مدرسه جابجایی محل سکونت شما را به اداره هماهنگی ذیربط اطالع می دهد.
این اداره هم اداره هماهنگی ناحیه سکونت جدید شما را مطلع می کند.
•	اداره هماهنگی «جدید» یا اداره مدارس شما را از مدرسه جدید مطلع می کنند.
شما هم فرزندتان را در آن مدرسه ثبت نام می کنید.

کالس عادی

•	به مدرسه ای که فرزندتان تا کنون به آن می رفته است اطالع دهید که محل
سکونت خود را تغییر می دهید و می خواهید مدرسه فرزندتان را عوض کنید.
این مدرسه به شما کارت انتقال مدرسه خواهد داد.
•	با در دست داشتن کارت انتقال مدرسه ،بالفاصله به مدرسه مربوطه در محل
زندگی جدید مراجعه و پرس و جو کنید که آیا ظرفیت خالی دارند یا خیر .در
صورتی که ظرفیت خالی ندارند ،به اداره مدارس ناحیه جدید سکونت خود
رجوع کنید .همچنین می توانید مستقیم به اداره مدارس بروید و آنجا سوال کنید
که کدام مدرسه ظرفیت خالی دارد.
•	به محض اینکه از نام مدرسه اطالع پیدا کردید ،فرزندتان را در آن مدرسه ثبت
نام کنید.
•	تا زمانی که فرزندتان در مدرسه ای در ناحیه سکونت جدید ثبت نام نشده است،
باید به مدرسه قبلی خود برود.

تغییر محل زندگی برای دانش آموزان مدرسه سطح پیشرفته
فرزندتان مایل است در مدرسه کنونی

فرزندتان مایل است مدرسه خود را

بماند

عوض کند

کالس خوشامدگویی یا کالس عادی

·	آدرس جدیدتان را به مدرسه اطالع دهید.
·	راه مدرسه جدید را با فرزندتان تمرین کنید.
·	توجه :اگر فرزندتان در مدرسه ای به کالس های خوشامدگویی برود،
بدین معنا نیست که او می تواند مستقیما به کالس های عادی همان
مدرسه هم برود.

کالس خوشامدگویی

·	به اداره مدارس ناحیه جدید سکونت خود مراجعه کنید و در آنجا درخواستی
برای ورود فرزندتان به کالس خوشامدگویی در مدرسه ای در نزدیکی محل
زندگی ارائه دهید.
·	بالفاصله به مدرسه قبلی فرزندتان درباره تغییر محل سکونت خود و تمایل به
عوض کردن مدرسه او اطالع دهید.
·	به محض اینکه اداره مدارس ظرفیتی را برای ثبت نام فرزندتان در مدرسه ای
جدید اختصاص داد ،فرزندتان را در آنجا ثبت نام کنید.
·	تا زمانی که فرزندتان در مدرسه جدیدی ثبت نام نشده است ،باید به مدرسه
قبلی خود برود.

کالس عادی

ما مهم ترین

چیز است!

فاه فرزند ش
ر معلمان و
ر
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ناسب برای
اداره مدا
راهکاری م
ویی به دنبال
خوشامدگ
تان هستید.
فرزند

·	اگر مایلید فرزندتان به مدرسه سطح پیشرفته نزدیک تری برود ،به اداره
مدارس ناحیه جدید رجوع کنید و در آنجا درخواست ثبت نام در مدرسه جدیدی
را ارائه دهید.
·	همچنین می توانید شخصا به دنبال مدرسه جدیدی برای فرزندتان باشید.
مدرسه جدید نباید الزاما در ناحیه جدید سکونت قرار داشته باشد .اما باید
ظرفیت خالی برای ثبت نام داشته باشد.
·	بالفاصله به مدرسه قبلی فرزندتان درباره تغییر محل سکونت خود و تمایل به
عوض کردن مدرسه او اطالع دهید .این مدرسه به شما کارت انتقال مدرسه
خواهد داد.
·	تا زمانی که فرزندتان در مدرسه جدیدی در نزدیکی محل سکونت ثبت نام
نشده است ،باید به مدرسه قبلی خود برود.
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مسئوالن ذیربط
حاضر در نواحی
لطفا در صورتی که سوالی دارید به ادارات و موسسات
.ذیربط در ناحیه سکونت خود مراجعه کنید
.اطالعات تماس در صفحات بعد قید شده است
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ادارات مدارس ،ادارات هماهنگی کالس های خوشامدگویی مراکز خدمات
جوانان ،خدمات بهداشت و درمان کودکان و نوجوانان ،خدمات روانپزشکی
کودکان و نوجوانان ،مراکز مشاوره و حمایتی روانشناسی تحصیلی و
آموزش ادغام
Mitte 1
اداره هماهنگی کالس های خوشامدگویی مدارس
(اعطای ظرفیت ثبت نام)
برلین ،خیابان  ،Karl-Marx-Alleeشماره  ،31کد پستی 10178
تلفنr.yagiz@ba-mitte.berlin.de 030901826112 :
دوشنبه ساعت  9تا  ،12سه شنبه ساعت  9تا  ،12پنج شنبه ساعت
 15تا 18
اداره نظارت بر هماهنگی کالس های خوشامدگویی مدارس (تعیین
سطح زبان و اطالعات تحصیلی)
خیابان  Turmstraßeشماره  ،75کد پستی  ،10551برلین
تلفن030 901833341 :
schiewe@sprachfoerderzentrum.de
دفاتر ووچر مهدکودک
برلین ،خیابان  ،Karl-Marx-Alleeشماره  ،31کد پستی 10178
ووچر مهدکودک :تلفن 030901823233
kita.info@ba-mitte.berlin.de
جستجوی محل نگهداری :تلفن 901823433
kitaplatz@ba-mitte.berlin.de
سه شنبه ساعت  9تا  ،12پنج شنبه ساعت  14تا 18
خدمات بهداشت و درمان کودکان و نوجوانان
برلین ،خیابان  ،Reinickendorferشماره  ،60bکد پستی 13347
تلفن030901846130 :
kjgd@ba-mitte.berlin.de
سه شنبه ساعت  9تا  ،12پنج شنبه ساعت  14تا 18

خدمات روانپزشکی کودکان و نوجوانان
برلین ،میدان  ،Mathilde-Jakob-Platzشماره  ،1کد پستی 10551
تلفن030901833241 :
دوشنبه تا پنج شنبه ساعت  9تا  ،15جمعه ساعت  9تا 13
مرکز مشاوره و حمایت برای امور روانشناختی
در مدرسه و آموزش ادغام ()SIBUZ
برلین ،خیابان  ،Badstraßeشماره  ،10کد پستی 13357
تلفن0304039492261 :
01sibuz@senbjf.berlin.de
پنج شنبه ساعت  15تا 18

Friedrichshain-Kreuzberg 2
اداره هماهنگی کالس های خوشامدگویی
مدارس (اعطای ظرفیت ثبت نام)
برلین ،خیابان ،Frankfurter Allee
شماره  35تا  ،37کد پستی 10247
تلفن 030902984630 :و 030902984640
doris.sternekieker@ba-fk.berlin.de
sebastian.smyk@ba-fk.berlin.de
سه شنبه ساعت  9تا  ،12پنج شنبه ساعت  14تا 18
اداره نظارت بر هماهنگی کالس های خوشامدگویی مدارس
(تعیین سطح زبان و اطالعات تحصیلی)
برلین ،خیابان ،Frankfurter Allee
شماره  35تا  ،37کد پستی 10247
تلفن030902983095 :
marita.misch@senbjf.berlin.de

اداره جوانان/دفتر خدمات خانواده
برلین ،خیابان  ،Frankfurter Alleeشماره  35تا  ،37کد پستی 10247
تلفن030902981414 :
familienservicebuero@ba-fk.berlin.de
دوشنبه تا جمعه ساعت  9تا 12
خدمات بهداشت و درمان کودکان و نوجوانان
برلین ،خیابان  ،Urbanstraßeشماره  ،24کد پستی 10967
تلفن 030902987342 :یا 030902982813
kjgd@ba-fk.berlin.de
پنج شنبه ساعت  15تا 18
خدمات روانپزشکی کودکان و نوجوانان
برلین ،خیابان  ،Urbanstraßeشماره  ،24کد پستی 10967
تلفن030902984968 :
دوشنبه تا پنج شنبه ساعت  9تا  ،15جمعه ساعت  9تا 13
مرکز مشاوره و حمایت برای امور روانشناختی
در مدرسه و آموزش ادغام ()SIBUZ
برلین ،خیابان  ،Fraenkeluferشماره  ،18کد پستی 10999
تلفن03022508311 :
02sibuz@senbjf.berlin.de
پنج شنبه ساعت  15تا 18

Pankow 3
اداره هماهنگی کالس های خوشامدگویی مدارس
(اعطای ظرفیت ثبت نام)
خیابان  Fröbelstraßeشماره  ،17پالک ،9
اتاق  203و  ،209کد پستی  ،10405برلین
تلفن030902955040 :
sabrina.roehl@ba-pankow.berlin.de
nicole.stutz@ba-pankow.berlin.de
اداره نظارت بر هماهنگی کالس های خوشامدگویی
مدارس (تعیین سطح زبان و اطالعات تحصیلی)
برلین ،خیابان ،Tino-Schwierzina-Straße
شماره  ،32کد پستی 13089
تلفن030902491002 :
ramona.basting@senbjf.berlin.de

اداره جوانان ،خدمات تخصصی نگهداری از کودکان در طول روز
 .Fröbelstraßeشماره  ،17کد پستی  ،10405برلین
تلفن030902955863 :
ووچر مهدکودک:
kindertagesbetreuung@ba-pankow.berlin.de
جستجوی محل نگهداری:
kitaplatzvermittlung@ba-pankow.verwalt-berlin.de
دوشنبه و سه شنبه ساعت  9تا  12و  13تا  ،14:30پنج شنبه ساعت  13تا 18
جمعه ساعت  9تا 12
خدمات بهداشت و درمان کودکان و نوجوانان
برلین ،خیابان  ،Grunowstraßeشماره  8تا  ،11کد پستی 13187
تلفن 030902952894 :یا 030902952936
kjgd@ba-pankow.berlin.de
دوشنبه تا چهارشنبه ساعت  13:00تا 14:30
خدمات روانپزشکی کودکان و نوجوانان
برلین ،خیابان  ،Grunowstraßeشماره  8تا  ،11کد پستی 13187
تلفن 030902952830 :یا 030902952833
دوشنبه تا پنج شنبه ساعت  9تا  ،15جمعه ساعت  09تا 13
مرکز مشاوره و حمایت برای امور روانشناختی در مدرسه و آموزش
ادغام ()SIBUZ
برلین ،خیابان  ،Tino-Schwierzina-Straßeشماره  ،32کد پستی
13089
تلفن030902491100 :
03sibuz@senbjf.berlin.de
پنج شنبه ساعت  15تا 18

Charlottenburg-Wilmersdorf 4
اداره هماهنگی کالس های خوشامدگویی مدارس
(اعطای ظرفیت ثبت نام)
خیابان  ،Otto-Suhr-Alleeشماره  ،100ساختمان شهرداری
Charlottenburg
برلین ،کد پستی 10585
تلفن0309029649 :
cw259993@charlottenburg-wilmersdorf.de
اداره نظارت بر هماهنگی کالس های خوشامدگویی مدارس
(تعیین سطح زبان و اطالعات تحصیلی)
خیابان  ،Otto-Suhr-Alleeشماره  ،100ساختمان شهرداری
Charlottenburg
تلفن030902912928 :
cw259991@charlottenburg-wilmersdorf.de
سه شنبه ساعت  9تا  ،13پنج شنبه ساعت  14تا 18
برلین ،خیابان  ،Waldschulalleeشماره  29تا  ،31کد پستی 14055
تلفن030902925121 :
barbara.hecke@senbjf.berlin.de
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دفاتر ووچر مهدکودک
برلین ،خیابان ،Hohenzollerndamm
شماره  174تا  ،177کد پستی 10713
تلفن030902915240 :
jug-kita-gutscheine@charlottenburg-wilmersdorf.de
پنج شنبه ساعت  15تا 18
خدمات بهداشت و درمان کودکان و نوجوانان
برلین ،خیابان ،Hohenzollerndamm
شماره  174تا  ،177کد پستی 10713
ورودی از خیابان  ،Mansfelder Strشماره 16
تلفن،030902916250 ،030902916577 ،030902916444 :
030902916579
kinder-und-jugendgesundheit@charlottenburgwilmersdorf.de
سه شنبه و پنج شنبه ساعت  14تا 16
خدمات روانپزشکی کودکان و نوجوانان
برلین ،خیابان  ،Haubachstraßeشماره  ،45کد پستی 10585
تلفن0309029818536 :
دوشنبه تا پنج شنبه ساعت  9تا  ،15جمعه ساعت  9تا 13
مرکز مشاوره و حمایت برای امور روانشناختی
در مدرسه و آموزش ادغام ()SIBUZ
برلین ،خیابان  ،Waldschulalleeشماره  ،31کد پستی 14055
تلفن030902925150 :
04sibuz@senbjf.berlin.de

Spandau 5
اداره هماهنگی کالس های خوشامدگویی مدارس (اعطای ظرفیت ثبت نام)
خیابان  Streitstraßeشماره  6و  ،7کد پستی  ،13587برلین
تلفن030902792235 :
e.sarajlic@ba-spandau.berlin.de
اداره نظارت بر هماهنگی کالس های خوشامدگویی مدارس
(تعیین سطح زبان و اطالعات تحصیلی)
خیابان  Streitstraßeشماره  6و  ،7کد پستی  ،13587برلین
تلفن030902793139 :
sibylle.behnes@senbjf.berlin.de
پنج شنبه ساعت  14تا 16
اداره جوانان/نگهداری از کودکان در طول روز
برلین ،خیابان  ،Carl-Schurz-Straßeشماره  ،2/6کد پستی 13597
ووچر مهدکودک :تلفن 030902792432
kindertagesbetreuung@ba-spandau.berlin.de
جستجوی محل نگهداری :تلفن 030902792444
kita-koordination@ba-spandau.berlin.de
خدمات بهداشت و درمان کودکان و نوجوانان
خیابان  Klosterstraßeشماره  ،36کد پستی  ،13581برلین
ورودی ( Aخیابان  ،)Ruhlebener Strطبقه همکف
تلفن030902792658 ،030902792256 ،030902792254 :
لطفا در زمان ثبت نام سوال کنید که کدام دفتر برای شما پاسخگو است.

خدمات روانپزشکی کودکان و نوجوانان
برلین ،خیابان  ،Klosterstraßeشماره  ،36کد پستی 13581
تلفن030902792759 :
پنج شنبه ساعت  16تا 18
مرکز مشاوره و حمایت برای امور روانشناختی در مدرسه و آموزش
ادغام ()SIBUZ
خیابان  Streitstraßeشماره  ،6کد پستی  ،13587برلین
تلفن902795850/1 :
05sibuz@senbjf.berlin.de
پنج شنبه ساعت  15تا 18

Steglitz-Zehlendorf 6
اداره هماهنگی کالس های خوشامدگویی مدارس (اعطای ظرفیت ثبت نام)
برلین ،خیابان  ،Kirchstraßeشماره  1تا  ،3اتاق  ،A10کد پستی 14163
تلفن 030902996485 :و 030902995452
sven.starke@ba-sz.berlin.de
nataly.duewal@ba-sz.berlin.de
اداره نظارت بر هماهنگی کالس های خوشامدگویی مدارس
(تعیین سطح زبان و اطالعات تحصیلی)
برلین ،خیابان  ،Kirchstraßeشماره  1تا  ،3کد پستی 14163
تلفن030902995192 :
koordinierungsstelle-sz@ba-sz.berlin.de
دوشنبه ساعت  9تا  ،12سه شنبه ساعت  9تا  ،12پنج شنبه ساعت  9تا 12
خدمات تخصصی مهدکودک/مرکز نگهداری کودکان پس از مدرسه
خیابان  Kirchstraßeشماره  1تا  ،3کد پستی  ،14163برلین
تلفن030902993520 :
دوشنبه تا جمعه ساعت  9تا ( 11لطفا تلفنی وقت بگیرید)
خدمات بهداشت و درمان کودکان و نوجوانان
مراکز خدمات مختلفی وجود دارند:
jugendgesundheitsdienst@ba-sz.berlin.de
kjgd-sozialdienst@ba-sz.berlin.de
سه شنبه ساعت  15تا 16:30
خدمات روانپزشکی کودکان و نوجوانان
برلین ،خیابان  ،Königstraßeشماره  ،36کد پستی 14163
تلفن030902995842 :
دوشنبه تا پنج شنبه ساعت  9تا  ،15جمعه ساعت  9تا 13
مرکز مشاوره و حمایت برای امور روانشناختی در مدرسه و آموزش
ادغام ()SIBUZ
برلین ،خیابان ،Dessauerstraße
شماره  49تا  ،55کد پستی 12249
تلفن030902992572 :
06sibuz@senbjf.berlin.de
پنج شنبه ساعت  15تا 18

Tempelhof-Schöneberg 7

Neukölln 8

Treptow-Köpenick 9

اداره هماهنگی کالس های خوشامدگویی مدارس (اعطای ظرفیت ثبت نام)
خیابان  Alarichstraßeشماره  12تا  ،17کد پستی  ،12105برلین
تلفن030902774709 :
ute.rupp@ba-ts.berlin.de
سه شنبه ساعت  9تا  ،12جمعه ساعت  9تا 12

اداره هماهنگی کالس های خوشامدگویی
مدارس (اعطای ظرفیت ثبت نام)
خیابان  Boddinstraßeشماره  ،34کد پستی  ،12053برلین
تلفن030902391218 :
yvonne.schultze@bezirksamt.neukoelln.de
هر روز ساعت  9تا 13

اداره هماهنگی کالس های خوشامدگویی
مدارس (اعطای ظرفیت ثبت نام)
ساختمان شهرداری Köpenick
برلین ،خیابان  ،Alt-Köpenickشماره  ،21کد پستی 12555
تلفن030902972194 :
maraike.neek@ba-tk.berlin.de
سه شنبه ساعت  9تا  ،12پنج شنبه ساعت  14تا 18

اداره نظارت بر هماهنگی کالس های خوشامدگویی مدارس
(تعیین سطح زبان و اطالعات تحصیلی)
خیابان  Alarichstraßeشماره  12تا  ،17کد پستی  ،12105برلین
تلفن030902776010 :
kirsten.richter@senbjf.berlin.de
matthias.goeritz@senbjf.berlin.de
دفاتر ووچر مهدکودک
خیابان  Rathausstraßeشماره  ،27کد پستی  ،12105برلین
تلفن030902772634/2308 :
kindertagesbetreuung@ba-ts.berlin.de
سه شنبه ساعت  9تا  ،12پنج شنبه ساعت  15تا 18
رزرو وقت به صورت آنالین:
service.berlin.de/standort/123612
خدمات بهداشت و درمان کودکان و نوجوانان
خدمات بهداشت و درمان کودکان و نوجوانان Schöneberg I
برلین ،خیابان  ،Welserstraßeشماره  ،23کد پستی 10777
تلفن030902776129 :
پنج شنبه ساعت  15تا 17
خدمات بهداشت و درمان کودکان و نوجوانان Mariendorf
خیابان  Kaiserstraßeشماره  ،126کد پستی  ،12105برلین
تلفن030902776770 ،030902776799 ،030902776501 :
پنج شنبه ساعت  14تا 16:30
خدمات بهداشت و درمان کودکان و نوجوانان Tempelhof
خیابان  Kaiserstraßeشماره  ،126کد پستی  ،12105برلین
تلفن030902772677 ،030902772125 ،030902772697 :
سه شنبه ساعت  14تا 16:30
خدمات روانپزشکی کودکان و نوجوانان
خیابان  Welserstraßeشماره  ،23کد پستی  ،10777برلین
تلفن030902776900 :
دوشنبه تا پنج شنبه ساعت  9تا  ،15جمعه ساعت  9تا 13
مرکز مشاوره و حمایت برای امور روانشناختی
در مدرسه و آموزش ادغام ()SIBUZ
برلین ،خیابان  ،Ebersstraßeشماره  ،9aکد پستی 10827
تلفن030902774374 :
07sibuz@senbjf.berlin.de
پنج شنبه ساعت  15تا 18

اداره نظارت بر هماهنگی کالس های خوشامدگویی
مدارس (تعیین سطح زبان و اطالعات تحصیلی)
خیابان  Boddinstraßeشماره  ،34اتاق B 0 46
و  ،B 0 38کد پستی  ،12053برلین
تلفن 030902392730 :و 030902392509
 michael.dahms@senbjf.berlin.deو
corinna.zang@senbjf.berlin.de
دوشنبه ساعت  12تا  ،15پنج شنبه ساعت
 15تا  ،18جمعه ساعت  10تا 13
نگهداری از کودکان در طول روز
برلین ،خیابان  ،Karl-Marx-Straßeشماره  ،83کد پستی 12043
تلفن030902392135 :
kindertagesbetreuung@bezirksamt-neukoelln.de
خدمات بهداشت و درمان کودکان و نوجوانان
برلین ،خیابان  ،Neuköllner Straßeشماره  ،333کد پستی 12355
تلفن03066621110 :
kjgd@bezirksamt-neukoelln.de
خدمات روانپزشکی کودکان و نوجوانان
شعبه شمال
برلین ،خیابان  ،Böhmische Straßeشماره  ،39کد پستی 12055
تلفن0306887480 :
دوشنبه تا پنج شنبه ساعت  9تا  ،15جمعه ساعت  09تا 13
شعبه جنوب
برلین ،خیابان  ،Britzer Dammشماره  ،93کد پستی 12347
تلفن ،03068091242 :با وقت قبلی
مرکز مشاوره و حمایت برای امور روانشناختی
در مدرسه و آموزش ادغام ()SIBUZ
برلین ،خیابان  ،Boddinstraßeشماره  ،34کد پستی 12053
تلفن030902392788 :
08sibuz@senbjf.berlin.de
پنج شنبه ساعت  15تا 18

اداره نظارت بر هماهنگی کالس های خوشامدگویی
مدارس (تعیین سطح زبان و اطالعات تحصیلی)
خیابان  Luisenstraßeشماره  ،16کد پستی  ،12557برلین
تلفن030902492219 :
09-Klaerungsstelle@senbjf.berlin.de
چهارشنبه ساعت  9تا  12و  14تا 17
اداره جوانان
برلین ،خیابان ،Großberliner Damm
شماره  ،154پالک  ،9کد پستی 12489
ووچر مهدکودک :تلفن 030902795329
jugkitahort@ba-tk.berlin.de
جستجوی محل نگهداری:
kita-platzsuche@ba-tk.berlin.de
دوشنبه ساعت  9تا ( 12فقط با وقت قبلی) ،سه شنبه ساعت  9تا 12
پنج شنبه ساعت  15تا 18
رزرو وقت به صورت آنالین:
service.berlin.de/standort/123613
ساعات مشاوره تلفنی :دوشنبه و چهارشنبه ساعت  10تا 12
خدمات بهداشت و درمان کودکان و نوجوانان
خیابان  Ortolfstraßeشماره  182تا  ،184کد پستی  ،12524برلین
تلفن030902976703 :
viola.seeliger@ba-tk.berlin.de
پنج شنبه ساعت  14تا 18
خدمات روانپزشکی کودکان و نوجوانان
برلین ،خیابان  ،Hans-Schmidt-Straßeشماره  ،16کد پستی 12489
تلفن030902974711 :
دوشنبه تا پنج شنبه ساعت  9تا  ،15جمعه ساعت  09تا 13
مرکز مشاوره و حمایت برای امور روانشناختی
در مدرسه و آموزش ادغام ()SIBUZ
برلین ،خیابان  ،Luisenstraßeشماره  ،16کد پستی 12557
تلفن03065661230 :
09sibuz@senbjf.berlin.de
پنج شنبه ساعت  15تا 18
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Marzahn-Hellersdorf 10

Lichtenberg 11

Reinickendorf 12

اداره هماهنگی کالس های خوشامدگویی
مدارس (اعطای ظرفیت ثبت نام)
برلین ،میدان  ،Alice-Salomon-Platzشماره  ،3کد پستی 12591
تلفن 030902932787 :و 030902932786
beate.klann@ba-mh.berlin.de
renate.klingenberg@ba-mh.berlin.de

اداره هماهنگی کالس های خوشامدگویی
مدارس (اعطای ظرفیت ثبت نام)
برلین ،خیابان  ،Alt-Friedrichsfeldeشماره ،60
ساختمان  ،1کد پستی 10315
تلفن030902963846 :
diana.rauch@lichtenberg.berlin.de

اداره هماهنگی کالس های خوشامدگویی
مدارس (اعطای ظرفیت ثبت نام)
برلین ،خیابان  ،Eichborndammشماره  ،215کد پستی 13437
تلفن030902944768 :
danny.buentig@reinickendorf.berlin.de
دوشنبه ساعت  9تا  ،12سه شنبه ساعت  9تا  ،12پنج شنبه ساعت  15تا 18

اداره نظارت بر هماهنگی کالس های خوشامدگویی
مدارس (تعیین سطح زبان و اطالعات تحصیلی)
برلین ،میدان  ،Alice-Salomon-Platzشماره  ،3کد پستی 12591
تلفن030902932965 :
sabine.kircheisen@senbjf.berlin.de
سه شنبه ساعت  15تا 18

اداره نظارت بر هماهنگی کالس های خوشامدگویی
مدارس (تعیین سطح زبان و اطالعات تحصیلی)
برلین ،خیابان  ،Alt-Friedrichsfeldeشماره ،60
ساختمان  ،1کد پستی 10315
florian.koenig@senbjf.berlin.de

اداره نظارت بر هماهنگی کالس های خوشامدگویی
مدارس (تعیین سطح زبان و اطالعات تحصیلی)
برلین ،خیابان  ،Innungsstraßeشماره  ،40کد پستی 13509
تلفن030902941923 :
petra.hildebrand@senbjf.berlin.de
پنج شنبه ساعت  15تا 18

دفتر ووچر مهدکودکeFöB/
برلین ،خیابان  ،Riesaer Straßeشماره  ،94کد پستی 12627
kita.hort@ba-mh.berlin.de
سه شنبه ساعت  9تا  ،12پنج شنبه ساعت  15تا 18
خدمات بهداشت و درمان کودکان و نوجوانان
برلین ،خیابان  ،Janusz-Korczak-Straßeشماره  ،32کد پستی 12627
تلفن 030902933671 :و 030902933827
kjgd@ba-mh.berlin.de
پنج شنبه ساعت  14تا 18
خدمات روانپزشکی کودکان و نوجوانان
برلین ،خیابان  ،Etkar-Andre-Straßeشماره  ،8کد پستی 12619
تلفن 030902933691 :و 030902933684
دوشنبه تا پنج شنبه ساعت  9تا  ،15جمعه ساعت  9تا 13
مرکز مشاوره و حمایت برای امور روانشناختی
در مدرسه و آموزش ادغام ()SIBUZ
برلین ،خیابان  ، Eisenacher Straßeشماره  ،121کد پستی 12685
تلفن030225013210 :
10sibuz@senbjf.berlin.de
پنج شنبه ساعت  15تا 18

بخش جوانان و بهداشت
برلین ،خیابان  ،Große-Leege-Straßeشماره  ،103کد پستی 13055
تلفن030902965317 :
juginfo@lichtenberg.berlin.de
خدمات بهداشت و درمان کودکان و نوجوانان
کد پستی13059 ،13057 ،13055 ،13053 ،13051 :
خیابان  Oberseestraßeشماره  ،98کد پستی  ،13503برلین
تلفن030902964921 :
constanze.schiewer@lichtenberg.berlin.de
سه شنبه و پنج شنبه ساعت  14تا 18
کد پستی10367 ،10365 ،10318 ،10317 ،10315 :
برلین ،خیابان  ،Alfred-Kowalke-Straßeشماره  ،24کد پستی 10315
تلفن030902964941 :
linda.leepin@lichtenberg.berlin.de
دو شنبه و پنج شنبه ساعت  14تا 18
خدمات روانپزشکی کودکان و نوجوانان
شعبه Lichtenberg
برلین ،خیابان  ،Alfred-Kowalke-Straßeشماره  ،24کد پستی 13315
تلفن030902964961 :
دوشنبه تا پنج شنبه ساعت  9تا  ،15جمعه ساعت  09تا 13
شعبه Hohenschönhausen
خیابان  Oberseestraßeشماره  ،98کد پستی  ،13053برلین
تلفن030902964954 :
دوشنبه تا پنج شنبه ساعت  9تا  ،15جمعه ساعت  9تا 13
مرکز مشاوره و حمایت برای امور روانشناختی
در مدرسه و آموزش ادغام ()SIBUZ
برلین ،خیابان  ،Alt-Friedrichsfeldeشماره  ،60کد پستی 10315
تلفن03090212827 :
11sibuz@senbjf.berlin.de
پنج شنبه ساعت  15تا 18
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نگهداری از کودکان در طول روز
خیابان  Nimrodstraßeشماره  4تا  ،14کد پستی  ،13469برلین
تلفن( 030902946676 :لطفا تا جای ممکن خارج از ساعات
پاسخگویی حضوری تماس بگیرید)
tagesbetreuung-kinder@reinickendorf.berlin.de
سه شنبه ساعت  9تا  ،13پنج شنبه ساعت  15تا 18
خدمات روانپزشکی کودکان و نوجوانان
خیابان  Teichstraßeشماره  ،65ساختمان  ،4کد پستی  ،13407برلین
تلفن030902945043 :
دوشنبه تا پنج شنبه ساعت  9تا  ،15جمعه ساعت  09تا 13
مرکز مشاوره و حمایت برای امور روانشناختی
در مدرسه و آموزش ادغام ()SIBUZ
برلین ،خیابان  ،Nimrodstraßeشماره  4تا  ،14کد پستی 13469
تلفن030902944837 :
12sibuz@senbjf.berlin.de
پنج شنبه ساعت  15تا 18

مراکز آموزش پیشرفته ،مدارس فنی و
حرفه ای و مدارس با مدیریت مرکزی
اداره هماهنگی کالس های خوشامدگویی
برلین ،خیابان  ،Frankfurter Alleeشماره  ،73cکد پستی 10247
تلفن 030902491382 :یا 030902491380
klaerungsstellebbs@senbjf.berlin.de
سه شنبه ساعت  9تا  ،12پنج شنبه ساعت  15تا ( 18به جز تعطیالت)
مرکز مشاوره و حمایت برای امور روانشناختی در مدرسه و آموزش
ادغام ( )SIBUZبرای مدارس آموزش شغلی
برلین ،خیابان ،Frankfurter Allee
شماره  ،73cکد پستی 10247
تلفن030902491300 :
13sibuz@senbjf.berlin.de

اطالعات ناشر
آژانس ترجمه
LSI Berlin
Schustehrusstraße 1, 10585 Berlin
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adamson, gpointstudio, riverlim, macrovector,
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Sonya_illustration), Shutterstock (Sky and
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Senatsverwaltung für Bildung
Jugend und Familie
Bernhard-Weiß-Straße 6, 10178 Berlin
www.berlin.de/sen/bjf
Senatsverwaltung für Integration
Arbeit und Soziales
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،Potsdamer Straße  خیابان،برلین
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6  شماره،Bernhard-Weiß-Straße خیابان
10178  کد پستی،برلین
030 90227-5050 تلفن
www.berlin.de/sen/bjf
post@senbjf.berlin.de

