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 به چه معناست؟  حضور اجباری در مدسه .1

  .به این معنی است که کودکان موظف به حضور در مدرسه هستند حضور اجباری در مدسه

. ه باشددششش ساله  سال آن سپتامبراُم  03تا که  می شود، به حضور در مدرسهموظف  سالی همان کودک دریک 

و  رفته( 4ـ  1 صنوف)به مدرسۀ ابتدائی کودکان  در آغاز. را احتوا می کندده سال  حضور اجباری در مدسهصوالً ا

 برای آموزش می شوند. ( 13 ـ 5 صنوف) دبیرستانمدرسۀ متسطه یا  روندۀسپس 

 

ساله می شوند  11آن ی که در میعلتا پایان سال ت حضور اجباری در مدسه، آموزیحرفه  قراردادبدون برای جوانان  

  .دخواهد داشتادامه 

 

 11قبل از که  آموزیحرفه  قراردادکه تا زمانی  حضور اجباری در مدسه، قرارداد دورۀ آموزشیبرای جوانان دارای 

 . ادامه می یابد ، بسته شده باشد،استآغاز شده سالگی 

 

مدرسه )مانند  برنامه های درسی الزام آور  در سایر نیز اما و ، در درس هاهم  که مکلف انددختر و پسرشاگردان 

همچنین موظف به آنان کنند. بشرکت به طور منظم ، شنا و غیره( ، تربیت بدنی، سفرهای کالسیهای مدرسهجشن

 . اند (ها )کارخانگی تکالیف دادن و انجام هانآو پیگیری  هاآن برای گیریآماده  و در دروس شرکت

 

  .بر عهده دارید را در مدرسهتان فرزندحضور والدین مسئولیت شما 

 

روز به تا  دیرترینششفاهی یا کتبی )مدرسه به باید فوراً را دارد( سن سال  11کمتر از )اگر فرزندتان  بیماری حالت

  .دهیدباطالع دوم مدرسه( 

 

 . دهندببه مدرسه اطالع  از موضوع بزرگسال می توانند خود شاگرداندختر و پسر

 

در حالت . دهیدباطالع حضور داشته باشد را که چرا فرزند شما نتوانسته در مدرسه دلیل اینبه مدرسه  کتبیسپس باید 

 .شود شرح داده الزم نیستنوع بیماری "بیماری" کافی است. حالت  ذکر ،دختر باشد یا پسر ،شاگردبیماری 

 

می تواند از ، شته باشدشک دا ،در مدرسه صحی و سالمتیبه دالیل  یدر مورد عدم حضور کودکمدرسه ادارۀ اگر 

 .ارائه دهند تصدیق دکتورکه  تقاضا بکندبزرگسال  شاگرداندختر و پسراز خود والدین یا 

 

 .ایجاد کند تردید به جامی تواند  عذر موجهبدون  شاگرد کرر، غیبت ممثال برای 

قبل و بعد از تعطیالت  اصوالً کوتاه یا تمدید کرد.  خودسرانه، یعنی نمی توان آنها را تعطیالت مدرسه باید رعایت شود

 باشند.الزم االجراء فقط به دالیل مهم می توانند  خصوصت در این ءاممنوع است. استثنا مرخصی

 

 مهم محسوب نمی گردند.دالیل  رت مرخصیمساف به هدفارزان تر  مسافرتیا  حرکتیا تمدید تعطیالت مدرسه 

 

 

 



 چه اتفاقی می افتد؟ حضور در مدرسه  فیتخلف از تکلدر صورت  .1

که ابتدا از شما در  ،به مدرسه نرودنداشته،  دیگری موجۀهیچ دلیل  ، و همچنانباشدآنکه بیمار ناگر فرزند شما با 

 کتبی تقاضا می گردد( خود رسیده باشندسن قانونی به ، در صورتی که پسرشاگرداندختر و خود از )یا  هستید والدین

 بابت ایام نرفته به مدرسه با ارائۀ دالیل موجه عذرخواهی بکنند. 

 گذارند.می  پسرشاگرداندختر و تأثیر روی از طریق مشاوره(  الً )مث معلمانمعلمات و سپس 

مدرسه و سایر برنامه های تعلیمی را در  تانفرزند نظم  م به طور   مشارکت  شرایط که  تقاضا می گرددوالدین از شما 

عالوتاً اشاره می می شوند.  متوجه ساختهدر مدرسه  اجباری حضوربه بزرگسال  تر و پسرشاگرداندخ فراهم آورید.

به مدرسه برده شوند یا  اً یا پلیس اجبارادارۀ انضباط عام توسط دختر و پسرشاگردان، به احتمال می دهد شود به اینکه 

  افتتاح می گردد.تخلف علیه  روند اداری

 

روز فرصت داده می شود  14ظرف  شاگردان دختر و پسر به والدین یااجراات حقوقی علیه تخلف اتخاذ گردد،  هرگاه

 1333تا د ، می تواناطالعیه جریمهشرایط  در صورت موجودیت. اظهار نظر بکننداستماع  رسمی  در چارچوبکه 

  گردد.تعیین جریمه یورو 

 

 حصول می گردد. در چارچوب اجرائیویابتدا از بزرگساالن باشد، که پرداخت نشده در صورتی  ۀ نقدیجریمیک 

(. برای مأمور اجرائیوی محکمه ، هزینه هاپرداخت اخطارمی شود )هزینه های وضع اضافی  بدین ترتیب مصارف

، به بالغاننوجوانان و  خصوص. در بکندرا صادر  حبس تحمیلی محکمه امردر صورت عدم موفقیت اجرا، می توان 

 . ه شوددرخواست داد یبرای ساعات کار ند، می توانقدی جای پرداخت جریمه

مخصوص  حبس د، می توانانجام ندادن تکلیف کاریدر صورت . محکمه صادر می گرددبه دستور  ساعات کاری این

 شود. داده درخواست جوانان

 

  .مدرسه صحبت کنیدمسئوالن دارید، با ی سواالتیا  نگران ایداگر 

 

 موجودست: مونستر ای در وب سایت دولت منطقه در مدرسه، اجباری حضورات بیشتر در مورد معلوم

).www.brms.nrw.de/go/schulpflicht( 
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