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 )Oberstufe( إىل المرحلة العليا  )Primarschule( االبتدائية االنتقال من المدرسة   معلومات عن 
األداء ضمن المرحلة العلياروعن تغي ي نمط 

 

 

 

 المرحلة العليااالبتدائية إىل  طريقة التوصية لالنتقال من المدرسة .1

، المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء عال  ( من المدرسة االبتدائية إىل المرحلة العليا  االنتقال
 )المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء متوسط، المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء خفيف

(Bezirks-, Sekundar- und Realschule) ي المدرسة العىل أساس توصية من  حصلي
 
س ف رِّ

َ
ُمد

ع  المرحىلي للصف السادس أو التقرير االبتدائية. ترتكز التوصية عىل
َ
ي هذا الملف ُيوض

 
ملف التقييم. ف

عن كل نصف عام دراسي وعن كل مادة مستندات تقييم )امتحانات، أعمال ذات داللة، أوراق تقدير، 
ي 
ي المنهج الدراسي كحد أدن  للمادة الت 

 
دة ف

ّ
يتم تقييمها. عىل  إلخ( بعدد الساعات األسبوعية المحد

ي  ةفيتطلب للتقييم أربع ا سبيل المثال إذا كان مقّرًرا أرب  ع حصص أسبوعي  
 
مستندات تقييم عىل األقل ف

ي الشهادة السنوية. 
 
ي بناًء عالتقرير المرحىلي أو ثمانية مستندات تقييم عىل األقل ف

 
ىل المستندات ف

ل 
ِّ
ح وُيعل س توصيته لالنتقالالملف التقييم يشر  . والتلميذ  أمام الوالدين مدرِّ

 

 المسار 1.1

ي من الصف الخامس والفصل الدراسي األول من الصف السادس ُيعِلم خال
ل الفصل الدراسي الثان 

س الوالدين والتلميذة / التلميذ شفهال ي  اا أو خطي  ي  مدرِّ
 
م ف

ّ
بمستوى أداء التلميذة / التلميذ والتقد

ات أداء التلميذة / التلميذ  ي تميل لها مؤشر
س نوع المرحلة العليا الت  م. بهذا الخصوص ُيبّيِّ  المدرِّ

ّ
التعل

ي حال حصل اإلعالم   تتوفر عىل األرجح وإىل أي مدى 
 
ي إطار الحصة الدراسية. ف

 
ا إمكانات تنمية ف  كتابي 

 عة. و التلميذة / التلميذ طلب لقاء من أجل محادثة ُمَوس  فيمكن للوالدين أ

ي الصف السادس ُيجري 
 
س محادثة بخصوص االنتقال مع الوالدين والتلميذة / التلميذ وذلك الف مدرِّ

اير و  ة بّي  فتر
ي الفت 

 
 أف

 
 أقىص.  بريل كحد

نأثناء المحادثة بخصوص االنتقال ي س والوالدان ال دوِّ االتفاق بينهم  حصلإذا  ما وكذلك التلميذ مدرِّ
ي حال . أم ال  بخصوص موضوع االنتقال

 
ي محادثات أخرى بّي   ف

 
عدم االتفاق وعدم إزالة الخالفات ف

ر والتلميذ، و ن، ااألطراف المشاركة )الوالد قرِّ
ُ
س الصف( ت رِّ

َ
ي  بالقرار  المختصة الجهةُمد

 
 1البلدية ف

ح  والتلميذ  قبل إصدار هذا القرار يمكن للوالدين بخصوص االنتقال.   الجهةحتجاجاتهما لدى اشر
ي  بالقرار  المختصة

 
ي البلديةالبلدية ف

 
  . ُيرَسل فيما بعد قرار الجهة المختصة بالقرار ف

ً
إرشادات  ا متضمن

                                                      
ِّض أحد أعضاءه أو مجلس إدارة المدرسة بالنظر في ال 1 قرارات يتحمل مجلس البلدية المسؤولية الكاملة عن المدرسة. ويمكن لمجلس البلدية أن يُفو 

د كُل بلدية في تشريعٍ خاص، ماهية الجهة المختصة بالنظر في حاالت القرارات المدرسية القابل ة لالستئناف، من قبيل القرارات المهنية. وتُحد ِّ

 المدرسية القابلة لالستئناف.
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ا الوسائل القانونية   تقديم شكوى ضد هذا القرار  والتلميذ  ني. يحق للوالدوالتلميذ  إىل الوالدين كتابي 
 (. Schulrat des Bezirks)ستالمه عند مجلس مدارس القضاء امن تاري    خ  ا يومً  30خالل 

 

، المدرسة المتوسطة ذاتمتطلبات لالنتقال إىل 2.   المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء عاىلي
 أداء متوسط، المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء خفيفمتطلبات 

ي التوصية لالنتقال إىل المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء خفيف، المدرسة 
 
س الصف ف رِّ

َ
ُيراعي ُمد

ي المواد  ةالمتوسطة ذات متطلبات أداء متوسط والمدرسة المتوسطة ذات متطلبات عالي
 
األداء ف

 قييم الكفاءة الذاتية وتوقعات التطّور. األساسية والمواد الفرعية، ت

 

 (Bezirksschule) المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء عاىلي االنتقال إىل  2.1

ُيوىص لالنتقال إىل المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء عاىلي بالتلميذات والتالمذة الذين لديهم 
  المرحىلي للصف السادس أداء جيد إىل جيد  حسب تقييم التقرير

 
ي جد

 
ي المواد األساسية وأداء ف

 
ا ف

وا خصوًصا  ي المواد الفرعية. باإلضافة إىل ذلك عىل التلميذات والتالمذة أن يتمّتّ 
 
األغلب جيد ف

ستيعاب ويجب أن تتوفر توقعات تطّور اال  عىل قدرةالو  كالتستقاللية، القدرة عىل حل المشباال 
ي المدرسة المتوسطة ذات متطلبات

 
.  مناسبة للبقاء ف  أداء عاىلي

 

 (Sekundarschule) المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء متوسطاالنتقال إىل  2.2 

ُيوىص لالنتقال إىل المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء متوسط بالتلميذات والتالمذة الذين لديهم 
ي المواد األساسية 

 
ي األغلب جيد ف

 
ي حسب تقييم التقرير المرحىلي للصف السادس أداء ف

 
وأداء ف

وا  ي المواد الفرعية. باإلضافة إىل ذلك عىل التلميذات والتالمذة أن يتمّتّ 
 
األغلب مقبول إىل جيد ف

ستيعاب ويجب أن تتوفر توقعات تطّور اال  عىل قدرةالو  كالتستقاللية، القدرة عىل حل المشباال 
ي المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء متوسط. 

 
 مناسبة للبقاء ف

 

 (Realschule) بسيطالمدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء االنتقال إىل  .23

ُيوىص لالنتقال إىل المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء خفيف بالتلميذات والتالمذة الذين لديهم 
ي المواد األساسية والفرعية. 

 
ي األغلب مقبول ف

 
 حسب تقييم التقرير المرحىلي للصف السادس أداء ف

ي 3. 
 
 ( Oberstufe) المرحلة العليا تغيير نوع األداء ف

ي المرحلة العليا 
 
  يكونالتغيّت إىل نوع أداء ذو متطلبات أعىل ف

ً
ا عن طريق التوصية. يمكن أيض

ي المواد األساسية التغيّت إىل نوع األداء التاىلي 
 
للتلميذات وللتالمذة الذين لديهم أداء جيد فوق العادة ف

س الصف بعد الفصل الدراسي األول من الصف األول للمرحلة العليا دون إعادة األعىل عتر توصية  رِّ
َ
ُمد

. تغيّت  ي نهاية كل عام دراسي
 
س الصف ممكن ف رِّ

َ
سنة دراسية. إضافة أن تغيّت نوع األداء عتر توصية ُمد

ي نهاية العام الدراسي ممكن أن يحدث مع أو بدون إعادة عا
 
، ولكن النوع إىل نوع األداء األعىل ف م دراسي

ي البلدية. 
 
 موضوع التغيّت بدون إعادة يجب دراسته من ِقبل الجهة المختصة بالقرار ف
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ي المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء ااإلعادة بناًء عىل عدم 
 
وط االنتقال ممكن حرًصا ف جتياز شر

ات أداء متوسط أو ذات متطلب خفيف. تلميذات وتالمذة المدرسة المتوسطة ذات متطلبات أداء عال  
وط االنتقال  .  ينقلونالذين ال يستوفون شر ة إىل نوع األداء التاىلي األدن 

 مباشر

 


