
  

 

 

 
 

 های رياضيات عالقه دارد؟ و پديده  آيا فرزند شما به علوم طبيعی
 

هدف شما اين است که فرزندتان را در تصميم گيری برای انتخاب شغل 
 اش حمايت کنيد؟ و رشته تحصيلی و برنامه ريزی برای آينده

 
ترين پشتيبان برای شما و فرزندتان  اين مطمئن- پس در اينصورت بی

 باشد. می
 
  



 اين شرکت کنند؟- ميتوانند در بی  کسانی چه
 
 

 از شرايط زير ميباشيد؟  شما و فرزندتان دارای يکی
 

 آيا فرزند شما به رياضيات و علوم طبيعی عالقمند است؟   -
 دانيد که فرزندتان ديپلم بگيرد يا نه؟ آيا شما و فرزندتان نمی   -
د هم مشکل آيا شما و فرزندتان مطمئن نيستيد که گرفتن ديپلم زيا   -

 نيست؟
آيا شما و فرزندتان اطالع نداريد که مدرک ديپلم تا چه حد مهم    -

 باشد؟ می
 

 باشد. ترين پشتيبان برای شما و فرزندتان می اين مطمئن- پس بی
 
  

 باشد. به باال می ۹اموزان از کالس  اين يک موقعيتی ويژه برای دانش- بی
 

در شهر ۱۰و  ۹آموزشی برای کالس   کالسهای ۲۰۱۳از سال  -
Kaiserslautern. 

 در شهر ۹آموزشی برای کالس   کالسهای ۲۰۱۳از سال  -
Landstuhl. 

مای  ۱۴های فوق هر ساله تا روز  تاريخ اسم نويسی برای کالس -
 باشد. همان سال می

 
 

تقويتی نيست و فقط فرزند   اين کالسهای - آموزشی بی  "قابل توجه": کالسهای
و امکانات پيشرفت  کرده و به ا  اش راهنمايی ف و عالقهشما را در رابطه با هد

 در آينده را نشان خواهد داد.
  



ها برای والدين گرده همايی   
 

 ها شبها برگزار ميشوند. اين گرده همايی -
ها با توافق والدين  زمان برگزاری و تعداد اين گرده همائی -

 خواهد بود.
 
 

 ها : موضوعات مورد بحث در اين گرده همائی
 

 .Rheinland-Pfalz  سيستم و قوانين مدارس در استان -
 طريقه حمايت کردن من در فعال شدن فرزندم. -
 ای روشن. با آينده  انتخاب شغل و رشته تحصيلی -

 
 
 

 اين داشته باشند؟- جوانان چه انتظاراتی ميتوانند از بی
 
 

 نفر). ۱۰کوچک (حد اکثر های  گروه -
 سال. ۱حداقل برای های آموزشی  برنامه ريزی منظم دوره -
 ۹اين شما را از کالس - در صورت تمايل شما و فرزندتان، بی -

 تا ديپلم همراهی خواهد کرد.
 
 

ساعت برگزار  ۲ی يکبار به مدت  ااين بطور منظم هفته- های آموزشی بی دوره
 ميشود.

  
 

  رياضيات و فيزيک برابر با سطح درسی  درسی  تدريس موضوعات -
که درک و فهميدن آن آسان باشد. بعد از مدارس بوده به طوری 

ت تمايل شرکت کنندگان،امکاناتی ، در صور فصل درسیتدريس هر 
و يا گروهی در رابطه با   وجود دارد که دانش آموزان به تنهايی



که در نظر دارند، با آزمايشات و تحقيقات در باره   موضوع خاصی
های  اينکه در پروژه آن فعال بوده و اکتشافاتی به عرضه برسانند و يا

موضوع   گروهی بيشتر در باره استفاده روزمره و تحقيقات علمی
 و مطالعه کنند.  سیرمورد نظر بيشتر بر

 
های آموزشی رياضيات و فيزيک يک در ميان برگزار خواهد  دوره
 شد.

  
 

 های آموزشی العاده خارج از دوره های فوق برنامه -
ميتوانند داوطلبانه در سفرهای کوتاه ها دانش آموزان  در اين برنامه

، تحقيقات کارگاهی، سخنرانيها، بازرسی از موسسات (از  علمی
ماه  ۳العاده هر  های فوق ) و غيره شرکت کنند. اين برنامه۱۰کالس 

وابسته   های آموزشی معمولی يک بار اجرا ميشود و به دوره
 باشد. نمی

  
 

 گسترش و توسعه انتخاب شغل -
ميشود که   معرفی  هايی موزان شغلآبه دانش  در پی  پی  اين- در بی

ارتباط دارند، به اين طريق آنها ميتوانند با   بيشتر با مباحث درسی
 آشنا شوند. روشنی دارند هنديآ زيادی که  های تحصيلی شغل و رشته

  
 

 )۲۰۱۴های واژه برای يادگيری در منزل (از سال  برنامه -
کالسها در يک صفحه اينترنتی   یاز مباحث درس  راجب بعضی

برای خواندن و تمرين کردن گذاشته خواهد شد و فقط دانش   مطالبی
اين عضو هستند حق استفاده از اين صفحه را - آموزانی که در بی

 دارند.
  
 

 ۱۳حمايت ويژه برای دانش آموزان کالس  -
های آموزشی منظمی برگزار  دوره ۱۳برای دانش آموزان کالس 

 ۳بطور منظم هر  ۱۲های کالس  برای شرکت کننده  شد، ولینخواهد 
های آموزشی برگزار ميشود که دانش آموزان  ماه يک بار دوره ۴تا 

و همچنين برای تحصيالت   های شغلی برای امتحانات ديپلم، دوره
  دانشگاهی آمادگی پيدا کنند.



 و غيره  مدرک و تاييد نامه تحصيلی
 
 

 مدرک و تاييد نامه
 

آموزشی   ه دانش آموزانی که بطور منظم و دائم در کالسهایب
 ای ارسال خواهد شد. تاييدنامه  شرکت نمايند در آخر سال تحصيلی

شود، و   اين تأييد نامه ميتواند ضميمه تقاضانامه کاری و يا تحصيلی
  نشان دهنده آن است که فرزند شما عالوه بر گذراندن ساعات درسی

مدرسه داوطلبانه برای مدت زيادی در اين  رياضيات و فيزيک در
ها قابل  رشته فعالّيت داشته است. از آنجائيکه اين نوع فعاليت ۲

تحسين هستند، مدرک گذراندن اين دوره ميتواند در آينده برای 
 فرزندتان اثر مثبتی بر جا بگذارد.

 
 

همکاری  Kaiserslauternدر شهر  Pangeaاين با موسسه - بی
آموزشی در اين موسسه بر گذار ميشوند. محل   سهایکند و کال می

توان به آنجا  می  اين موسسه در وسط شهر قرار دارد و به راحتی
 رفت.

 
 

 ميباشند!  اين مجانی- بی  کالسهای
 

العاده شرکت  آموزشی فوق  در صورتی که فرزند شما در کالسهای
 خت کنيد.کند، فقط شما بايد مخارج ورودی و يا رفت و آمد را پردا

العاده مايل به  آموزشی فوق  همينطور اگر فرزند شما در کالسهای
درست کردن چيزی باشد و يا اينکه آزمايشاتی به عمل بياورد، ( که 

معموال بيشتر اوقات الزم به پرداخت هزينه نيست) شما فقط بايد 
 مخارج مربوط به وسايل الزمه را بپردازيد.

 
 
 



 اين- مسئولين بی
 

پروژه ايست که از طرف وزارت علوم و اکتشافات حمايت اين - بی
 ميشود.

 
و شريک  Kaiserslauternاين پروژه از طرف دانشکده در شهر 

و با همکاری مدارس و دانش آموزان برای  Pangeaآن موسسه 
 شرکت کنندگان برگزار ميشود.

دانشگاه در   اين مرکز فرهنگی- از حمايت کنندگان ويژه بی  يکی
در اين  Pangeaاست که از طرف موسسه  Kaiserslauternشهر 

 شهر اداره ميشود.
 

 

درس اينترنتی زير مرأجعه فرم        برای اطالع بيشتر ميتوانيد به آ
www.fh-kl.de/biin 
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