
 
 

 

 در مدرسه  یاطالعات در مورد حضور اجبار
 

 به چه معناست؟  در مدرسه یحضور اجبار .1

  است که کودکان موظف به حضور در مدرسه هستند.  ین معنیدر مدرسه به ا یحضور اجبار

اُم سپتامبر آن سال شش ساله شده باشد.    30د، که تا  شو  یموظف به حضور در مدرسه م  ی ک کودک در همان سالی

( رفته و  4ـ    1)صنوف    ی ابتدائ  ۀکند. در آغاز کودکان به مدرس   یدر مدرسه ده سال را احتوا م  یاصوالً حضور اجبار

 شوند.  یآموزش م ی( برا10ـ  5رستان )صنوف یا دبیسطه ومت ۀمدرس ۀسپس روند

 

شوند   یساله م 18که در آن  یمیان سال تعلیدر مدرسه تا پا یحضور اجبار، یآموزحرفه  قراردادجوانان بدون  یبرا 

  ادامه خواهد داشتد.

 

که قبل از   یحرفه آموز  قرارداد که  یدر مدرسه تا زمان  ی، حضور اجباریآموزش ۀقرارداد دور یجوانان دارا یبرا

 ابد.  ی یآغاز شده است، بسته شده باشد، ادامه م یسالگ  21

 

الزام آوِر مدرسه )مانند  یدرس یر برنامه هایز در سایپسرشاگردان مکلف اند که هم در درس ها، و اما ن دختر و

ن موظف به  یره( به طور منظم شرکت بکنند. آنان همچنی، شنا و غیت بدنی، تربیکالس یمدرسه، سفرها یجشنها

 ها( اند.  یف )کارخانگ یکالآنها و انجام دادن ت یریگ یآنها و پ یبرا یریشرکت در دروس و آماده گ

 

  د.یت حضور فرزندتان در مدرسه را بر عهده دارین مسئولیشما والد

 

نش تا به ی رتری)د یا کتبی ید فوراً به مدرسه شفاهیسال سن دارد( را با 18فرزندتان )اگر کمتر از  یماریحالت بدر 

  د.یروز دوم مدرسه( اطالع بده

 

 انند خود از موضوع به مدرسه اطالع بدهند.  تو یدختر و پسرشاگردان بزرگسال م

 

د. در حالت  ینکه چرا فرزند شما نتوانسته در مدرسه حضور داشته باشد را اطالع بدهیل ا یبه مدرسه دل ید کتبیسپس با

 ست شرح داده شود. یالزم ن یماریاست. نوع ب  ی" کافیماریا پسر، ذکر حالت "بیشاگرد، دختر باشد  یماریب

 

تواند از   یدر مدرسه، شک داشته باشد، م یو سالمت  یل صحیبه دال یرسه در مورد عدم حضور کودکمد ۀاگر ادار

 ارائه دهند.  پزشک یگواها از خود دختر و پسرشاگردان بزرگسال تقاضا بکند که ین یوالد

 

 جاد کند. ید به جا ایتواند ترد یبت مکرر شاگرد بدون عذر موجه میمثال، غ یبرا 

 

الت  ید کرد. اصوالً قبل و بعد از تعطیا تمد یتوان آنها را خودسرانه کوتاه  ینم یعنیت شود، ید رعایباالت مدرسه یتعط

 ل مهم الزم االجراء باشند.یتوانند فقط به دال ین خصوص میممنوع است. استثناءات در ا یمرخص

 

 گردند.  یهم محسوب نمل میدال یا مسافرت ارزان تر به هدف مسافرت مرخصیا حرکت یالت مدرسه ید تعط یتمد

 

 

 افتد؟    یم یف حضور در مدرسه چه اتفاقیدر صورت تخلف از تکل .2

 

نداشته، به مدرسه نرود، در ابتدا از شما که   یگرید  ۀل موجیچ دلیمار نباشد، و همچنان هیاگر فرزند شما با آنکه ب



 
 

 

گردد  یتقاضا م یده باشند( کتبیخود رس یکه به سن قانون یا از خود دختر و پسرشاگردان، در صورتید )ین هستیوالد

 بکنند.  یل موجه عذرخواهیدال ۀام نرفته به مدرسه با ارائ یبابت ا

 گذارند.  یدختر و پسرشاگردان م یر رویق مشاوره( تأث ی)مثالً از طر آموزگاران زن/مردسپس 

 

را  یمیتعل یر برنامه هایدرسه و ساط مشارکِت به طوِر منظِم فرزندتان در میگردد که شرا ین تقاضا میاز شما والد

 شوند.  یدر مدرسه متوجه ساخته م ی د. دختر و پسرشاگردان بزرگسال به حضور اجباریفراهم آور

 

س اجباراً به  یا پلیانضباط عام  ۀدهد دختر و پسرشاگردان، به توسط ادار ینکه احتمال میشود به ا یعالوتاً اشاره م

  گردد. یه تخلف افتتاح میعل یا روند ادار یمدرسه برده شوند 

 

شود   یروز فرصت داده م 14ا دختر و پسر شاگردان ظرف ین یه تخلف اتخاذ گردد، به والدی عل یهرگاه اجراات حقوق

  1000تواند تا  ی، ممهیه جریاطالعط یت شرایاظهار نظر بکنند. در صورت موجود یکه در چارچوب استماع  رسم

  ن گردد.ییمه تع یورو جری

 

 گردد.  یحصول م یویکه پرداخت نشده باشد، ابتدا از بزرگساالن در چارچوب اجرائ یدر صورت ینقد ۀمیک جری

محکمه(.  یویمأمور اجرائ ینه ها برایپرداخت اخطار، هز ینه هایشود )هز یوضع م ی ب مصارف اضافین ترتیبد

ر خصوص نوجوانان و بالغان، به  را صادر بکند. د یلی توان محکمه امر حبس تحم  یت اجرا، میدر صورت عدم موفق

به دستور محکمه  ین ساعات کار یدرخواست داده شود. ا یساعات کار یتواند برا  ی، میمه نقدیپرداخت جر یجا

 تواند حبس مخصوص جوانان درخواست داده شود.  ی، میف کاریگردد. در صورت انجام ندادن تکل یصادر م

 

  د.ین مدرسه صحبت کن د، با مسئوالیدار یا سواالتید یاگر نگران ا

 

 مونستر موجودست: یت دولت منطقه ایدر مدرسه، در وب سا یشتر در مورد حضور اجباریمعلومات ب

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