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معلومات لبداية جيدة ف مان السن الجديد

المدرسة والتعليم / النظام التعليم

النظام التعليم
النظام التعليم يتميز بأنه يتيح للتنمية الشخصية المستمرة. التعليم المهن له اولويه عليا، و

يشل اساسا لمزيد من للتطور وحت الجامعات والمدارس العليا.

البناء / المسؤوليات
يتألف النظام التعليم السويسري من ثالث مراحل تعليمية مختلفه:

Volksschule: Kindergarten, Primarschule und) مرحلة الدراسة االلزامية •
Sekundarstufe I)

• التعليم المهن االساس أو المدرسه الثانوية (Sekundarstufe II)
• المدارس المهنية العليا / الجامعات و التعليم المهن العال(Tertiärstufe)

مسؤولية ادارة المراحل الثالث تقع عل عاتق الدولة، الواجبات والمسؤولية توزع بين الحومة االتحادية، الانتون
وادارة البلدية، ولهذا فان المدارس والنظام التعليم يمن ان تختلف من كانتون آلخر.

التعليم االلزام
الدراسة االلزامية ف كانتون آركاو محددة 11 عام دراس.تبدء بعمر 4 سنوات. عدم التسجيل ف المدارس وبدون

عذر يعرض اهل الطفل للمسائله القانونية. يحق للقادمين الجدد والذين تقل اعمارهم عن 16 عام االنضمام ال
التعليم االلزام. الشباب الذين يدخلون ال الدوله بعد هذا العمر يحق لهم طلب النصيحه من قبل متب استشارات

التعليم والمهن ف كانتون آركاو (! ask)

التعليم بعد المرحله الزامية
يحق للشباب بعد اتمام الدراسية االلزامية، اكمال تأهيلهم المهن االساس (التعليم المهن) (Berufslehre). هذا

التعليم يهيأ الراغبين بالتعلم للحصول عل مؤهالت مهنية اعل . يجب عل الراغبين ف التأهل للدراسه ف المعاهد
العليا (Fachhochschule)  اجتياز امتحان البالوريا المهنية (Berufsmaturität) . يجتاز حوال 20% من
 ، ويؤهلهم مباشرة ألكمال الدراسه الجامعيه . الشباب امتحان البالوريا االعدادي(gymnasiale Maturität)

المنح الدراسية
المنح الدراسية (Stipendien) تساعد الطلبه المتعسرين ماليا من انجاز التاهيل العلم الذي يرغبون به. هذه المنح

للمستحقين بعد اتمام الدراسة االلزامية. هذا االستحقاق يشمل ايضا االجانب من الجنسين، ويعتمد عل تعط
جنسية و نوع اقامة الطالب، الطالبة او اولياء االمر.للمزيد من المعلومات من خالل التواصل مع قسم المنح

(Sektion Stipendien) ف ادارة الانتون:

مزيد من المعلومات (روابط ، عناوين ، كراسات ، نشرات)
www.hallo-aargau.ch/ar/school-and-education/education-system
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