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هيئة التحرير
الناشر
قسم التربية والثقافة
اإلصدار الرابع يناير 2018
هذا الكتيب متوفر أيضا ً باللغة األلبانية واإلنجليزية والفرنسية واإليطالية والبرتغالية والصربية/
الكرواتية/البوسنية والسلوفينية واإلسبانية ولغة التاميل والتركية عبر الموقع
Bildung ← Publikationen und Downloads ← gsdek.tg.ch.
ويمكن تنزيله.
إدارة التحرير
األمانة العامة لقسم التربية والثقافة
قسم المدرسة الشعبية
قسم المدارس المتوسطة والعليا
قسم التعليم المهني واالستشارات المهنية
المفهوم والتصميم
وكالة يوس & وشركاه للدعاية ش.م .فاينفيلدن

أعزائي الوالدين
السيدات والسادة المحترمون
تعتبر المدرسة بالنسبة لألطفال والشباب أهم محطات الحياة في
العقدين األولين من العمر .المدرسة والمعلمون وزمالء الفصل –
كلها أشياء مهمة ومحورية في مرحلة الطفولة والشباب وحتى
الوصول إلى عمر البلوغ .وانطالقا ً من معرفتنا بهذا األمر فإننا
نقدم لكم معلومات شاملة عن نظام التعليم في كانتون تورجاو
وذلك حتى نتمكن من تقديم االستشارة لطفلك ومرافقته في مسيرته
المدرسية .ونرجو أن يساعدكم هذا الكتيب باعتباره كتيبا ً إرشاديا ً
حتى تجد الطريق الصحيح في النظام التعليمي في تورجاو.
حيث أن للوالدين دورا ً مهما ً في إطار زيارة الطفل للمدرسة .فمن
خالل التعاون الجيد مع المدرسة ومعلم طفلك يمكنك المساهمة
بشكل كبير في التطور المدرسي الجيد لطفلك.
وبجانب معلومات عن نظام التعليم في تورجاو يحتوي هذا الكتيب
على تنبيهات مهمة بخصوص العروض المتوفرة من الدورات
والمعلومات .إنه لمن دواعي سرورنا أن يثير هذا اهتمامكم وأن
المرجوة.
تحققوا منه االستفادة
ّ
مستشارة الحكومة مونيكا كنيل

أهم المعلومات باختصار
كما يزور حوالي ثلث الشباب عبر المرحلة الثانوية  IIتأهيالً مهنيا ً بالمدرسة في
إحدى المدارس الثانوية أو مدرسة تخصصية متوسطة تقوم بإعدادهم للدارسة المهنية
بالمرحلة العليا.

زيارة المدرسة الشعبية هو أمر إلزامي ويستمر لمدة  11عاماً .كما أن زيارة المدرسة
العامة مجاني لجميع األطفال والشباب الذين يسكنون في محيط كانتون تورجاو.
تبدأ فترة المدرسة اإللزامية بعامين اثنين في رياض األطفال .بعدها يزور األطفال
المدرسة االبتدائية لمدة ست سنوات .بعدها تأتي المرحلة الثانوية ( Iتبدأ فترة المدرسة
اإللزامية بعامين اثنين في رياض األطفال .بعدها يزور األطفال المدرسة االبتدائية لمدة
ست سنوات .بعدها تأتي المرحلة الثانوية ( Iاإلعدادية) التي تستمر لمدة ثالث سنوات.
وبعد المرحلة الثانوية  Iينتهي فترة التعليم اإللزامية.

وبالحصول على مؤهل المرحلة الثانوية  IIيمكن زيارة المرحلة المهنية العليا في معاهد
عليا مختلفة  -وذلك على حسب المدرسة التي تم االنتهاء منها سواء كانت مدرسة مهنية
أو ثانوية مهنية أو تأهيل مهني مدرسي أو ثانوية عامة أو مدرسة تخصصية متوسطة.

منافذ كثيرة بالنظام التعليمي

وبعد هذه الفترة تُتاح للشباب طرق مختلفة نحو المرحلة الثانوية  .IIويزرو حوالي ثلثي
الشباب مدرسة مهنية تؤهلهم لشغل المهنة التي يرغبون فيها .ويمكن للشباب الحاصلين
على نتائج جيدة بشكل خاص الحصول على الشهادة المهنية وبالتالي الدراسة مباشرة في
إحدى جامعات العلوم التطبيقية (المرحلة العليا).

يتميز نظام التعليم في سويسرا بأنه يتيح الكثير من المنافذ للتعلم :هناك الكثير من الطرق
من أجل االنتقال من أو إلى تأهيل مهني أو مدرسة أو استعادة التأهيل المهني
واالنتهاء منه.
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عروض الدعم في مرحلة ما قبل المدرسة

رياض األطفال

تمكن من بداية مثالية

مكان للعب والخبرة والتعلم

الوالدان مسؤوالن بالدرجة األولى عن تربية أطفالهم .لهذا فإن العائلة هي أول وأهم مكان لتقديم
الدعم المبكر لهم .ويتم عند الحاجة تقديم الدعم لألطفال الصغار وعائالتهم ويتمثل في دعم في
مرحلة التعليم المبكر والرعاية والتربية .ومن بين هذا تقديم االستشارة إلى اآلباء واألمهات
وبخصوص التربية وتعليم الوالدين وكذلك العروض التكميلية من أجل تقديم االستشارة للعائلة
فضالً عن مجموعات األلعاب.

تعتبر رياض األطفال أول مرحلة تعليمية ترتبط تنظيميا ً وتربويا ً بشكل وثيق بالمدرسة
االبتدائية .ويتم التعليم في رياض األطفال وفق أسس عامة شاملة .فمن خالل التعامل القائم على
اللعب مرورا ً باإلدراك والتفكير والمشاعر يتم تعويد الطفل على التعلم الهادف في المدرسة
االبتدائية ويحصل بهذا على المؤهالت التي تمكنه من تعلم القراءة والكتابة والحساب .ويتوفر
لألطفال الذين يعانون من مشاكل نمو مجموعة عروض دعم كبيرة.

والخبرات التعليمية في السنوات األولى من العمر تمثل أهمية محورية لجميع عمليات التعليم
الالحقة .ومما يكتسب أهمية كبيرة وخاصة بالنسبة لألطفال األجانب في مسألة زيارة المدرسة
هو تعلم اللغة األلمانية .وتمثل مجموعات لعب األطفال إمكانية جيدة لتحقيق هذه الهدف؛ حيث
صممت هذه المجموعات خصيصا ً لألطفال ذوي األصول األجنبية .كما أن زيارة الروضة في
ُ
مرحلة مبكرة أو زيارة مجموعة اللعب تشكل مساهمة جيدة لتعلم اللغة األلمانية.

العروض/التواصل
العروض التفصيلية متوفرة عبر الموقع اإلليكتروني التالي:
www.familienplattform-ostschweiz.ch
أو قم باالستعالم مباشرة عبر المدرسة أو الدائرة السكنية التابع لها.

المرحلة العمرية
أطفال في عمر  6 - 4سنوات .األطفال الذين أتموا حتى  31يوليو العام الرابع من العمر
يجب عليهم الذهاب إلى رياض األطفال مع بداية العام المدرسي .ويمكن للوالدين تأخير
االلتحاق بها لمدة عام واحد شرط توضيح السبب في هذا.
المدة
 2عام
حجم الفصل
الحجم القياسي 20 :تلميذة وتلميذ
جدول الحصص
اإلثنين-الجمعة ،بحد أدنى مساء األربعاء إجازة
 24–20درس في األسبوع (على حسب عمر الطفل)
مكان المدرسة
يتم زيارة رياض األطفال التي توجد بالقرب من محل سكن الطفل .فإذا كان الطفل في سن
اإللزام المدرسي ال يزور إحدى رياض األطفال العامة الموجودة في محيط سكنه فيجب
أن يقدم إلدارة المدرسة الموجودة في محيط مسكنه ما يفيد زيارته لرياض أطفال أخرى
بمكان آخر.
عروض الدعم والمساعدة
تتوفر لألطفال العديد من إمكانيات الدعم التكميلية المختلفة مثل عالج مشاكل النطق
والحركية النفسية أو دورات لتعلم اللغة األلمانية كلغة ثانية وباللغة األم وتتوفر ثقافة.
االتصال
مكتب المدرسة الشعبية ()Amt für Volksschule
Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld
هاتفav.tg.ch ،058 345 57 70 :
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رياض األطفال

المدرسة االبتدائية

المدرسة اإلعدادية

أسس التعلم لفترة طويلة

أن تجد طريق التعلم الخاص بك

تقوم المدرسة االبتدائية بعملية تعليمية وتربوية شاملة .فهي تقدم المعارف والمهارات األساسية
المهمة وتدعم قدرات األطفال الفردية والعقلية والموسيقية والجسدية وتعمل على تربتهم
بحيث يعتمدون على أنفسهم ويتحملون المسؤولية في المجتمع .ويعمل التلميذات والتالميذ على
تطوير قدراتهم من أجل الحصول على المعلومات والتعلم بشكل مستقل ومتزايد.

يقوم التالميذ بزيادة وتعميق المعارف والمهارات التي اكتسبوها في المرحلة االبتدائية ويتم تقديم
الدعم لهم في مرحلة تطورهم وتكوين شخصيتهم .كما يُقدم العدم للشباب فيما يتعلق باختيار
طريقهم المهني والمدرسي مستقبالً (المرحلة الثانوية .)II

وبالتالي فإن المدرسة االبتدائية تضع أساسا ً مهما ً من أجل مرحلة التعليم الالحق لها.

ويتم تقديم الدرس في المرحلة اإلعدادية  Iعلى مستويات مختلفة.

المرحلة العمرية
أطفال في عمر  12 – 7سنوات .تبدأ المدرسة االبتدائية بعد انتهاء مرحلة رياض األطفال
التي تدوم عامين .المدة

المرحلة العمرية
أطفال في عمر  16 – 13سنوات.

المدة
 6أعوام

المدة
 3سنوات (يمكن االنتقال إلى مدرسة ثانوية متخصصة بعد قضاء عامين اثنين)

حجم الفصل
الحجم القياسي 24 :تلميذة وتلميذ

حجم الفصل
الحجم القياسي 24 :تلميذة وتلميذ

جدول الحصص
اإلثنين – الجمعة ،مساء األربعاء إجازة
الفصل األول والثاني :لكل منه  24درس
 29درس
الفصل الثالث:
الفصل الرابع – السادس :لكل منه  30درس

جدول الحصص
اإلثنين حتى الجمعة ،أحد األيام أجازة بعد الظهر
الفصل األول 33 :درس
الفصل الثاني 33 :درس
الفصل الثالث 33–31 :درس من الممكن أن يضاف إليها مواد إختيارية

مكان المدرسة
يتم زيارة المدرسة االبتدائية التي توجد بالقرب من محل سكن الطفل .فإذا كان الطفل في
سن اإللزام المدرسي ال يزور إحدى المدارس العامة الموجودة في محيط سكنه فيجب أن
يقدم إلدارة المدرسة الموجودة في محيط مسكنه ما يفيد زيارته لمدرسة أخرى بمكان آخر.

مكان المدرسة
يتم زيارة المدرسة الثانوية التي توجد بالقرب من محل سكن التلميذة أو التلميذ .فإذا كان
الطفل في سن اإللزام المدرسي ال يزور إحدى المدارس العامة الموجودة في محيط سكنه
فيجب أن يقدم إلدارة المدرسة الموجودة في محيط مسكنه ما يفيد زيارته لمدرسة أخرى
بمكان آخر.

عروض الدعم والمساعدة
تتوفر لألطفال العديد من إمكانيات الدعم التكميلية المختلفة مثل فصول التأهيل للمدرسة
والفصول الخاصة وعالج مشاكل النطق والحركية النفسية أو دورات لتعلم اللغة األلمانية
كلغة ثانية وباللغة األم للطفل والحضارة .وبالنسبة للتلميذات والتالميذ المهتمين والموهوبين
على وجه الخصوص ،يُقدم لهم ورش عمل خاصة ودورات تحفيزية.
االتصال
مكتب المدرسة الشعبيةSpannerstrasse 31, )Amt für Volksschule( ،
8510 Frauenfeld
هاتفav.tg.ch ،058 345 57 70 :

عروض الدعم والمساعدة
تتوفر للشباب العديد من إمكانيات الدعم التكميلية المختلفة مثل الفصول الخاصة وعالج
مشاكل النطق والحركية النفسية أو دورات اللغة األلمانية لألجانب ،دورات باللغة األم
وحضارة ،ودعم الموهوبين في الرياضة والموسيقى والرقص وكذلك تقديم االستشارة حول
المهنة والدراسة .وبالنسبة للتلميذات والتالميذ المهتمين والموهوبين على وجه الخصوص،
يُقدم لهم ورش عمل خاصة ودورات تحفيزية.
االتصال
مكتب المدرسة الشعبيةSpannerstrasse 31, )Amt für Volksschule( ،
8510 Frauenfeld
هاتفav.tg.ch ،058 345 57 70 :

تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة
دعم األطفال الذين في حاجة إلى دعم من نوع خاص
عند تعليم وتأهيل األطفال والشباب الذين يعانون من إعاقات جسدية أو إدراكية أو عقلية
توجد عروض موضوعة خصيصا ً لكي توافق متطلبات هؤالء الناس.
يزور األطفال المعاقون إن أمكن هذا المدرسة العادية في محيط سكنهم ويتم دمجهم
مثل جميع األطفال اآلخرين في المدرسة النظامية العادية .ويُقدم الدعم لهؤالء األطفال
بشكل تربوي شفائي أو بطريقة أخرى .وتتخذ المؤسسة المدرسية القرار بشأن القيام بما
يعرف بالتأهيل االندماجي الخاص للتالميذ.

فإذا كان بالتأهيل االندماجي الخاص للتالميذ غير ممكن يزور التالميذ المعنيين مدرسة
خاصة .والمدارس الخاصة هي مدارس متخصصة ومؤهلة للتعامل مع مثل هذه
اإلعاقات أو صعوبات التعلم أو السلوك.
االتصال
مكتب المدرسة الشعبية )Amt für Volksschule( ،قسم التأهيل الخاص،
 ،Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeldهاتف058 345 57 70 :
av.tg.ch → Handbuch Volksschule → Sonderschulung

المدرسة االبتدائية

المدرسة اإلعدادية

تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة 5

العروض االنتقالية  /دورات االندماج
مساعدة أولية لبداية العمل المهني
هناك عروض مختلفة للشباب الذين لديهم مشاكل في المتابعة الدراسية أو فجوات دراسية بسبب
وضعهم كمهاجرين .وتهدف هذه العروض إلى التحضير للتعليم المهني األساسي أو لاللتحاق
بمدرسة ثانوية.

المدة
عامين 8 ،أيام في األسبوع
التكلفة
 3.500فرانك لكل فصل دراسي.
االتصال
مكتب التدريب المهني واالستشارات المهنيةAmt für Berufsbildung und( ،
 )Berufsberatungالتعليم المدرسي ،دورة االندماجGrabenstrasse 5, , abb. ،
tg.ch → Integrationskurse,8510 Frauenfeld
الهاتف 058 345 56 91
دورة االندماج 2
تأتي االندماج  2بعد دورة االندماج  1bويتم فيها تدريس محتويات التعلم من المرحلة الثانوية .I

العروض االنتقالية

شروط القبول
العمر ٣4-17 :سنة
مستوى اللغة األلمانيةA2 :

كاف للتعليم األساس المهني يمكنهم استكمال وتعميق
الشباب غير الحاصلين على مؤهل ٍ
معارفهم المدرسية األساسية في عام بيني .حيث يُقدم لهم الدعم بشكل موجه في عملية
اختيار مهنية .وتفرق الهيئة التابعة للكانتون بين العروض االنتقالية ذات المحور
المدرسي (النوع  )Aوبين العروض االنتقالية ذات التوجه التطبيقي (النوع .)P

المدة
عام 8 ،أيام في األسبوع

المدة
 1عام

التكلفة
 3.500فرانك لكل فصل دراسي

شروط القبول
يمكن معرفتها من الصفحة التالية:
abb.tg.ch → Brückenangebote → Richtlinien

االتصال
مكتب التدريب المهني واالستشارات المهنيةAmt für Berufsbildung und( ،
 )Berufsberatungالتعليم المدرسي ،دورة االندماجGrabenstrasse 5, , abb. ،
tg.ch → Integrationskurse,8510 Frauenfeld
الهاتف 058 345 56 91

يمكنك معرفة المزيد من المعلومات عن طريق الموقع اإلليكتروني للمدارس ذات الصلة:
•	العرض االنتقالي في فاينفيلدن ()Brückenangebot Weinfelden
www.gbw.ch → Brueckenangebote
•	العرض االنتقالي في فراوينفيلد
www. bztf.ch → Brückenangebote
•	العرض االنتقالي في رومانسهورن ()Brückenangebot Romanshorn
→ www.sbw.edu → Bildungsangebot→ Bildungsstufen
Sekundarstufe II → SBW Brückenangebot

دورة االندماج 3

موعد التسجيل
فبراير حتى  ٢0ابريل بحد أقصى

االتصال
مكتب التعليم المهني واالستشارة المهنيةAmt für Berufsbildung und( ،
)Berufsberatung
مكتب استقبال العروض االنتقالية(Aufnahmestelle Brückenangebote) ،
Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld
هاتف058 345 59 99 :
abb.tg.ch → Brückenangebote

دورات االندماج في المقاطعة
تضطلع مقاطعة تورغاو بدورات االندماج للشباب األجانب المقيمين بالمقاطعة ،ويتمثل
هدفها الرئيسي في تعليم اللغة األلمانية والتعليم العام .وبهذه الطريقة ،يتم توفير أساس
الستكمال التدريب المهني ( EBAأو  )EFZأو لاللتحاق بمدرسة ثانوية .وستقام
تدريبات أسبوعية حيثما أمكن ذلك.
دورة االندماج 1B
تقدم دورة االندماج  1bتعليم اللغة األلمانية وكيفية التعامل مع الحياة اليومية.
شروط القبول
العمر ٣4-17 :سنة
مستوى اللغة األلمانية 0 :أو .A1
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العروض االنتقالية  /دورات االندماج

ً
تجهيزا من الناحية الدراسية والعملية
تأتي دورة االندماج  3بعد دورة االندماج  ،2وتعد
لاللتحاق بالتدريب المهني أو بمدرسة ثانوية.
شروط القبول
العمر ٣4-17 :سنة
مستوى اللغة األلمانيةB1 :
المدة
 6أشهر إلى  1سنة؛  5أيام في األسبوع
التكلفة
بدون مصاريف
االتصال
مكتب التدريب المهني واالستشارات المهنيةAmt für Berufsbildung und( ،
 )Berufsberatungالتعليم المدرسي ،دورة االندماجGrabenstrasse 5, abb. ،
tg.ch → Integrationskurse,8510 Frauenfeld
الهاتف 058 345 56 91

التعليم األساسي المهني

يمكنك معرفة المزيد من المعلومات عن طريق الموقع اإلليكتروني للمدرسة ذات الصلة:

التأهيل المهني
التعليم األساسي المهني هو أساس التعليم المستمر طوال الحياة ويفتح المجال لعدد كبير من
اآلفاق المهنية .ويسلك أكثر من ثلثي الشباب هذا الطريق بعد الفترة المدرسية اإللزامية.

•المركز التعليمي لالقتصاد في فاينفيلدن (Bildungszentrum für Wirtschaft
www.bzww.ch → Angebot :)Weinfelden
•المركز التعليمي التقني في فراونفيلد (Bildungszentrum für Technik
www.bztf.ch → Berufsmaturität :)Frauenfeld

كما يضمن القطاع االقتصادي في تورجاو توفر عروض تعليمية متنوعة عن طريق االستعداد
ألداء التدريب العملي في جميع المجاالت المهنية .حيث يعمل الشباب في مؤسسة (مصنع)
للتعليم كما يزورون بشكل تكميلي دورات زائدة عن التدريب في المصانع .كما يحصلون على
المعارف األساسية النظرية المهنية في إحدى المدارس المهنية .وينتهي التعليم األساسي المهني
بمنح شهادة قدرة أو إفادة مهنية.

االتصال
مكتب التعليم المهني واالستشارات المهنية ،خدمات المدارس المهنية المتخصصة (Amt
)für Berufsbildung und Berufsberatung, Schulische Bildung
 ،Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeldهاتف058 345 59 97 :
abb.tg.ch → schulische Bildung → Bildungszentren

المدرسة المتوسطة لعلوم الحاسوب
المدة
يستمر التعليم األساسي المهني المرتبط بإفادة مهنية سويسرية ( )EBAلمدة عامين؛ أما
التعليم المهني المرتبط بشهادة قدرات سويسرية ( )EFZفيستمر لمدة ثالثة أو أربعة أعوام.
شرط القبول
سار
عقد تعليم ٍ
المهن التعليمية
تجد معلومات بخصوص المهن التعليمية في الصفحة التالية:
www.berufsberatung.ch

يشمل التدريب في المدرسة المتوسطة لعلوم الحاسوب ( )IMSالتعليم المهني األساسي
مع حصولك على شهادة للبكالوريا المهنية .ويتم الحصول على شهادة القدرات االتحادية
( )EFZكمهندس/ة كمبيوتر أو شهادة مهندية في التخصص "االقتصاد والخدمات ،فئة
االقتصاد".
يمكنك االطالع على مزيد من المعلومات على الصفحة الرئيسية للمدرسة:
•	مدرسة تكنولوجيا المعلومات المتوسطة ( )IMSالمؤهلة مهنيا ً في اإلقتصاد:
www.kanti-frauenfeld.ch → IMS
االتصال
مكتب المدارس المتوسطة والعليا ()Amt für Mittel- und Hochschulen
 ،Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeldهاتف058 345 58 30 :
amh.tg.ch

يمكنك معرفة المزيد من المعلومات عن طريق الموقع اإلليكتروني للمدارس ذات الصلة:
•	المركز التعليمي لالقتصاد في فاينفيلدن (Bildungszentrum für
www.bzww.ch :)Wirtschaft Weinfelden
•	المركز التعليمي الصناعي في فاينفيلدن (Gewerbliches
www.gbw.ch :)Bildungszentrum Weinfelden
•	المركز التعليمي في القطاع الصحي واالجتماعي في فاينفيلدن
(Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales
www.bfgs-tg.ch :)Weinfelden
•	المركز التعليمي التقني في فراونفيلد (Bildungszentrum für Technik
www.bztf.ch :)Frauenfeld
•	المركز التعليمي في مجال البناء والموضة في كرويتسلينجن
(:)Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen
www.bbm.tg.ch
•	المركز التعليمي في أربون (www.bza.tg.ch :)Bildungszentrum Arbon
•	مركز التعليم واالستشارة في أريننبيرج (Bildungs- und
arenenberg.tg.ch :)Beratungszentrum Arenenberg

شروط القبول
شهادة التأهيل المهني  Fachmaturitätsausweis /مع متوسط درجات جيد؛ مقابلة
االلتحاق

االتصال
مكتب التعليم المهني واالستشارات المهنية ،خدمات المدارس المهنية المتخصصة (Amt
)für Berufsbildung und Berufsberatung, Betriebliche Bildung
 ، Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeldهاتف058 345 59 97 :
abb.tg.ch → schulische Bildung → Bildungszentren

االتصال
المدرسة الثانوية المتخصصة للبالغين في تورجاو (Thurgauisch-
)Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene
 ،Neuhauserstrasse 7, 8500 Frauenfeldهاتف058 345 51 00 :
www.tsme.ch → Passerellenkurse

المرحلة التعليمية االنتقالية
الحاصالت والحاصلون على مؤهل مهني بدرجات عالية بشكل خاص يمكنهم إعداد أنفسهم
في المدرسة المهنية في تورجاو شافنهاوزن ( )TSMEفي مرحلة تأهيلية لفترة كاملة لمدة
عام استعدادا ً المتحان تكميلي والذي يمكن بدوره من االلتحاق بالمعاهد والكليات الجامعية.
المدة
 30أسبوع ،سبتمبر حتى أغسطس

التأهيل المهني
تعمل دروس التأهيل المهني على استكمال التأهيل المهني العملي وتشتمل على تعليم عام
موسع ذو أهداف واعدة .مع شهادة القدرات السويسرية ( )EFZالمتممة للتعليم األساسي
المهني الذي يستمر لثالثة أو أربعة أعوام تم ّكن شهادة التأهيل المهني ( )BMمن الدراسة
في جامعة العلوم التطبيقية ( )FHدون الحاجة إلى الخضوع إلى امتحان قبول .ويمكن
زيارة التأهيل المهني أثناء التدريب المهني العملي ( )BM1أو بعد االنتهاء من التعليم
األساسي المهني (.)BM2

التعليم األساسي المهني 7

المدارس التخصصية الثانوية المهنية

المدرسة الثانوية المتخصصة للبالغين في تورجاو شافنهاوزن

تتيح المدارس التخصصية الثانوية المهنية مجموعة كبيرة من التعليم العام وتقوم باإلعداد
للدراسة بالمعاهد العليا.

يمكن للبالغين الستوفين للشروط الذين يعملون في مهن استدارك الدراسة في المدرسة
المهنية للبالغين في تورجاو شافنهاوزن ( )TSMEعبر الحصول على الثانوية
التخصصية بجانب العمل.

وينتهي التأهيل المهني العملي بمنح شهادة مهنية معترف بها في سويسرا ويمكن من
خاللها الدراسة بجميع المعاهد العليا والجامعات في سويسرا (الجامعات ،الجامعات التقنية
السويسرية) وفي المعاهد التربوية العليا وكذلك بجامعات العلوم التطبيقية.

المدة
 7فصول دراسية

المدارس التخصصية الثانوية المهنية

شروط القبول
من حيث المبدأ يمكن لجميع األشخاص االلتحاق بالفصل الدراسي األول شرط حصولهم
على مؤهل الثانوية (المستوى الموسع) وتقديم ما يفيد مزاولتهم للعمل لمدة ال تقل عن
عامين .ويتم هنا إحتساب التدريس والتدريب المهني البطالة المثبتة والقيام بأعمال المنزل
أو رعاية األطفال.

تتيح المدارس التخصصية الثانوية المهنية مجموعة كبيرة من التعليم العام وتقوم باإلعداد
للدراسة بالمعاهد العليا .وينتهي التأهيل المهني العملي بمنح شهادة مهنية معترف بها
في سويسرا ويمكن من خاللها الدراسة بجميع المعاهد العليا والجامعات في سويسرا
(الجامعات ،الجامعات التقنية السويسرية) وفي المعاهد التربوية العليا وكذلك بجامعات
العلوم التطبيقية بعد القيام بتدريب عملي لمدة عام واحد.

االتصال
المدرسة الثانوية المتخصصة للبالغين في تورجاوشافنهاوزن (Thurgauisch-
)Schaffhauserische Maturitätsschule für Erwachsene
 ،Neuhauserstrasse 7, 8500 Frauenfeldهاتف058 345 51 00 :
www.tsme.ch → Maturitätsausbildung

وتمتلك كل مدرسة مجموعة من العروض الخاصة:
•	الثانوية العامة ثنائية اللغة باإلنجليزية في مدارس كانتون كرويتسلينجن،
رومانسهورن ،فيل
•	الثانوية العامة ثنائية اللغة بالفرنسية في مدرسة كانتون فراونفيلد
•	الثانوية العامة ثنائية اللغة (شهادة التأهيل الدراسي) بالفرنسية أو اإليطالية في مدرسة
كانتون رومانسهورن
•	فصول العلوم الطبيعية والرياضيات والمعلومات ( )MINTفي مدرسة كانتون
كرويتسلينجن للمهتمين بالعلوم الطبيعية والرياضية وتكنولوجيا المعلومات
•	المدرسة التخصصية التربوية ذات التعليم المهني المدمج للمهتمين بوظائف التدريس
•	فصل الفنون والرياضة بالمدرسة التخصصية التربوية كروتسلينجن للتالميذ الموهوبين
الحاصلين على تقديرات عالية في مجال الرياضة والفنون والموسيقى.
•	"الثانوية المتميزة" (شهادة التأهيل الدراسي للطالب الموهوبين) في مدرسة كانتون
رومانسهورن

دورة المرحلة التعليمية االنتقالية:
انظر الصفحة 7

يمكنك معرفة المزيد من المعلومات عن طريق الموقع اإلليكتروني للمدرسة ذات الصلة:
•	مدرسة كانتون فراوينفيلد ()Kantonsschule Frauenfeld
www.kanti-frauenfeld.ch → Gymnasium
•	مدرسة كانتون كروتسلينجن ()Kantonsschule Kreuzlingen
www.ksk.ch → Portrait → Bildungsangebot
•	مدرسة كانتون رومانسهورن ()Kantonsschule Romanshorn
www.ksr.ch → Gymnasiale Maturitätsschule
•	المدرسة الثانوية التربوية في كرويتسلينجن (Pädagogische
)Maturitätsschule Kreuzlingen
www.pmstg.ch → Matura mit Berufsbildung
•	مدرسة كانتون فيل (للتالميذ من منطقة هينترتورجاو) ()Kantonsschule Wil
www.kantiwil.ch → Ausbildung
االتصال
مكتب المدارس المتوسطة والعليا ()Amt für Mittel- und Hochschulen
 ،Grabenstrasse 11, 8500 Frauenfeldهاتف058 345 58 30 :
amh.tg.ch
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المدارس التخصصية الثانوية المهنية

المدرسة المتوسطة المتخصصة والمهنية المتخصصة
التدريب المهني المستمر عادة لمدة  4سنوات المؤهل للثانوية التخصصية يقوم باإلعداد
للدراسة بجامعات العلوم التطبيقية في مجاالت الصحة والعمل االجتماعي وكذلك
االتصاالت والمعلومات .وبالحصول على شهادة الثانوية التربوية المتخصصة يمكن
الدراسة بكلية التربية .ومن ال يرغب في عمل الثانوية التخصصية يمكنه مواصلة طريقه
في التدريب العملي بأحد المعاهد العليا المتخصصة بعد ثالث سنوات عبر تقديم ما يفيد
حصوله على شهادة المدرسة التخصصية المتوسطة .وال تتوفر الثانوية التخصصة في
مجال التربية إال في مدرسة كانتون فراونفيلد.
المدارس التخصصية المتوسطة موجودة في مدارس كانتون فراونفيلد ورومانسهورن.
يمكنك معرفة المزيد من المعلومات عن طريق الموقع اإلليكتروني للمدارس ذات الصلة:
•	مدرسة كانتون فراونفيلد ()Kantonsschule Frauenfeld
www.kanti-frauenfeld.ch → FMS
•	مدرسة كانتون رومانسهورن ()Kantonsschule Romanshorn
	www.ksr.ch → Fachmittelschule
االتصال
مكتب المدارس المتوسطة والعليا ()Amt für Mittel- und Hochschulen
 ،Grabenstrasse 11, 8500 Frauenfeldهاتف058 345 58 30 :
amh.tg.ch → Mittelschulen
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المدرسة العليا المتخصصة لإلقتصاد

تأهيل الكوادر وتخصص المهنيين

المؤهل
أخصائية  /أخصائي إدارة أعمال حاصل على دبلوم ( )HFالمدة  3سنوات

تمكن االختبارات المهنية الخاضعين لالختبارات من الحصول على المعارف المتخصصة
األولية بعمق وعلى التخصص في المهنة بعد االنتهاء من التدريب العملي .ويعتبر إجتياز
اإلختبار المهني بنجاح عادة أحد الشروط الالزمة للقبول في إمتحان التخصص األعلى .ويعمل
هذا على تأهيل أصحاب المهن باعتبارهم خبراء في تخصصهم المهني وإعدادهم لقيادة إحدى
الشركات.
يشمل التأهيل المهني العالي
• االختبارات السويسرية (االختبار المهني)
• االختبار المهني األعلى بالمدارس العليا المتخصصة

االختبارات السويسرية  -االختبار المهني  BPواالختبار األعلى
المتخصص HFP
تمكن االختبارات المهنية الخاضعين لالختبارات من الحصول على المعارف المتخصصة
األولية بعمق وعلى التخصص في المهنة بعد االنتهاء من التدريب العملي .ويعتبر إجتياز
اإلختبار المهني بنجاح عادة أحد الشروط الالزمة للقبول في إمتحان التخصص األعلى.
ويعمل هذا على تأهيل أصحاب المهن باعتبارهم خبراء في تخصصهم المهني وإعدادهم
لقيادة إحدى الشركات.
يمكنك معرفة المزيد من المعلومات عن االختبارات عبر الموقع اإلليكتروني ألمانة
الدولة لقطاع التعليم والبحث العلمي واالبتكار (:)SBFI
→ www.sbfi.admin.ch → Bildung → Höhere Berufsbildung
Berufsprüfungen BP und höhere Fachprüfungen HFP

المدارس العليا المتخصصة
المسارات التعليمية في المدارس العليا المتخصصة ذات طابع تطبيقي عا ٍل .وعلى رأس
أولوياتها المشاكل الفعلية في قطاع الخدمات والمصنع والورشة واإلنتاج .وغالبا ً ما يتم
استخدام خريجي وخريجات المدرسة العليا المتخصصة في الكادر المتوسط.
ويمكن زيارة المسارات التعليمية للمدارس العليا المتخصصة التالية في كانتون تورجاو:
المدرسة العليا المتخصصة للتمريض ،المدرسة العليا المتخصصة لالقتصاد وكذلك
المدرسة العليا المتخصصة في التقنية وصناعة الماكينات
المدرسة العليا المتخصصة للتمريض
المؤهل
ممرضة  /ممرض حاصل على دبلوم تمريض ()HF
المدة
 3أعوام يتم التأهيل بنسبة  %50في مؤسسة للتدريب العملي وبنسبة  %50في المدرسة
العليا المتخصصة.
شروط القبول
االنتهاء من أداء التدريب المهني في المرحلة الثانوية ( IIتعليم مهني لمدة ثالث سنوات،
أو المدرسة المتوسطة ،أو تأهيل مهني مماثل).

المدة
 3أعوام
شروط القبول
االنتهاء من أداء التدريب المهني في المرحلة الثانوية ( IIتعليم مهني لمدة ثالث سنوات،
أو المدرسة المتوسطة ،أو تأهيل مهني مماثل أو إثبات ما يفيد وجود ممارسة مهنية للعمل
في مجال البيع لمدة عامين على األقل في المجال .وبالنسبة للمعارف باللغة اإلنجليزية
فيشترط الحصول على المستوى  B1وفق معايير اإلتفاق اإلطاري األوروبي للغات.
االتصال
المركز التعليمي لالقتصاد ،مواصلة التأهيل (Bildungszentrum Wirtschaft,
)Weiterbildung
Schützenstrasse 11, Postfach 112, 8570 Weinfelden
هاتف0583457575 :
→ www.wbbzww.ch → Kursangebot → Wirtschaftsschule
Höhere Fachschulen

المدرسة العليا المتخصصة للتقنية وصناعة اآلالت ،تعميق تقنية اإلنتاج
المؤهل
تقنية /تقني حاصل على دبلوم في تقنية صناعة اآلالت ( )HFمع تعميق لتقنية اإلنتاج
المدة
 3أعوام
شروط القبول
إتمام التعليم األساسي المهني في تخصص ميكانيكي متنوع أو أخصائي تصميم أو أخصائي
أتمتة أو إتمام التعليم األساسي المهني كتقني إنتاج حاصل على عامين من الممارسة العملية
للمهنة؛ يمكن قبول مهن مماثلة بعد لقاء توضيحي .مزاولة العمل بمعدل  %50على األقل
في أحد األعمال المهنية الخاصة بالمجال التقني الميكانيكي.
االتصال
المركز التعليمي للتقنية ()Bildungszentrum für Technik
Kurzenerchingerstrasse 8, 8500 Frauenfeld
هاتف058 345 65 00 :
www.bztf.ch → Weiterbildung → HF Maschinenbau → Dipl.
Techniker HF

المدرسة العليا المتخصصة االضافية
تجد في مسافة معقولة قريبة من كانتون تورجاو المزيد من المدارس العليا المتخصصة
تقدم تأهيالً مهنيا ً في مجال التعليم المهني األعلى .كما تجد قائمة من المسارات التعليمية في
مجال التقنية وصناعة اآلالت مرتبة حسب الكانتون الموجودة به على الموقع اإلليكتروني
ألمانة الدولة للتعليم والبحث العلمي واالبتكار (:)SBFI
→ www.sbfi.admin.ch → Bildung → Höhere Berufsbildung
Höhere Fachschulen → Studierende und Absolvierende

االتصال
المركز التعليمي للصحة والشؤون اإلجتماعية (Bildungszentrum für
)Gesundheit und Soziales
 ،Falkenstrasse 2, 8570 Weinfeldenهاتف058 345 77 11 :
www.bfgs-tg.ch → Tertiäre Bildung
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المرحلة الثانوية II

حول دراسة بأفضل المؤهالت

المدة
 1عام دراسة كاملة الوقت ،أو ما يصل إلى  3سنوات دراسة لبعض الوقت

تمتلك سويسرا أنوعا ً مختلفة من المدارس العليا :المعاهد الجامعية العليا ،جامعات العلوم
التطبيقية ،وكذلك المعاهد العليا للتربية.
ويتركز الصنف األول بشكل أساسي على بحث األسس النظرية التي تقوم عليها أيضا ً نظرية
المعاهد العليا بها .أما جامعات العلوم التطبيقية فهي تركز بشكل أكبر على الممارسة المهنية
وكذلك على األبحاث التطبيقية والتطوير .أما المعاهد العليا للتربية فتعمل على تأهيل المعلمين
للمراحل المدرسية المختلفة وتقدم تعليما ً تكميليا ً وتمارس البحث العلمي بشكل خاص في مجال
التربية العلمية والمجال التعليمي.

شروط القبول
دراسة جامعية متخصصة على مستوى الماجستير (دراسة الماستر ،الدبلوم ،الليسانس
أو الماجستير) في تخصص يتم تدريسه في الثانوية السويسرية.

ماستر الطفولة المبكرة
المدة
 2عام دراسة كاملة الوقت ،أو  3سنوات دراسة لبعض الوقت

المعهد العالي للتربية في تورنجاو
المعهد العالي الوحيد في كانتون تونجاو هو المعهد العالي للتربية ( )PHTGفي
كرويتسلينجن ،الذي يتم فيه تأهيل المعلمين في جميع المراحل المدرسية .وتُقدم المسارات
الدراسية للمرحلة الثانوية  Iو  IIبالتعاون مع جامعة كونستانس.
رياض األطفال/مرحلة ما قبل المدرسة
المدة
 3أعوام للخريجات والخريجين من مدرسة التربية المهنية في كروتسلينجن تبلغ  2عام.
شروط القبول
الثانوية المهنية ،المدرسة المهنية ذات المرحلة االنتقالية ،شهادة من إحدى جامعات العلوم
التطبيقية (عند الحاجة بمصروفات) ،الثانوية التخصصية في مجال التربية ،دبلوم المدرسة
العليا المتخصصة أو المدرسة المتوسطة.

المرحلة االبتدائية
المدة
 3أعوام للخريجات والخريجين من مدرسة التربية المهنية في كروتسلينجن تبلغ  2عام.
شروط القبول
الثانوية المهنية ،المدرسة المهنية ذات المرحلة االنتقالية ،شهادة من إحدى جامعات العلوم
التطبيقية (عند الحاجة بمصروفات) ،الثانوية التخصصية في مجال التربية.

المرحلة الثانوية I
المدة
على األقل  4ونصف عام أو  2عام بعد الحصول على دبلوم معلم للمرحلة األساسية.
شروط القبول
الثانوية المهنية أو مؤهل معادل لها أو دبلوم معلمين للمرحلة االبتدائية
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شروط القبول
ليسانس (بكالوريوس) من الجامعة أو المعهد العالي للتربية أو إحدى جامعات العلوم
التطبيقية في تخصص علم النفس ،التربية ،التربية اإلجتماعية أو الرياضية أو في تخصص
دراسي آخر ذي أهمية.
للمزيد من المعلومات عن التخصصات الدراسية بالتفصيل يُرجى الرجوع إلى الموقع
اإلليكتروني للمعهد العالي للتربية تورجاو:
www.phtg.ch → Studium

المزيد من المدارس العليا
سويسرا
كانتون تورجاو ُمحاط في إطار قصير بعدد كبير من المعاهد والمدارس العليا والجامعات
التي تقدم عددا ً كبيرا ً من التخصصات الدراسية .ومن أهم هذه الجامعات في المنطقة
هي جامعة العلوم التطبيقية شرق سويسرا ( )FHOوجامعة زيوريخ للعلوم التطبيقية
( .)ZHAWيمكنك االطالع على جميع المعاهد العليا وجامعات العلوم التطبيقية وكليات
التربية في سويسرا عبر الموقع اإلليكتروني.www.swissuniversities.ch :
ومن المؤكد توفر الفرصة للدارسين في تورجاو لإللتحاق بجميع المدارس العليا والجامعات
عن طريق اإلتفاقات الدولية .فوفق هذه اإلتفاقيات تقوم كانتون تورجاو بدفع مبالغ كبيرة
للدارسين (مصاريف دراسية).
كونستانس
تمثل جامعة كونستانس أهمية كبيرة بالنسبة لكانتون تورجاو ()www.uni-konstanz.de
وكذلك المدرسة العليا للتقنية واإلقتصاد والتصميم ( )HTWGفي كونستانس (www.
 .)htwg-konstanz.deمواصلة التعليم والعروض المرافقة
الجامعة الدولية في كونستانس
مقر مكتب الجامعة الدولية في كونستانس ( )IBHموجود في منطقة كروتسلينجن.
( .)www.bodenseehochschule.chويتبع هذا المجمع الجامعي  30جامعة
وكليات للتربية وكذلك كليات وجامعات التربية للعلوم التطبيقية حول بحيرة كونستانس.
يتم تقديم برامج دراسة مشتركة (وال سيما في مستوى الماجستير) ومراحل إضافية للتعليم
المعتمد من بين أشياء أخرى.

مواصلة التعليم
مواصلة التعليم بما يتوافق مع القدرات الفردية والمهنية.
ويقدم عدد ال يُحصى من المؤسسات التعليمية عروضا ً متنوعة في مجال مواصلة التعليم .وتعمل
هذذا على دعم التنوع المهني والشخصي.

ويمكن االطالع على العروض المختلفة لمواصلة التعلم – بداية من مواصلة التعلم المهني
مرورا ً بالعروض الجامعية وصوالً إلى التأهيل العام للبالغين – عبر الرباط التالي:
→ www.berufsberatung.ch → Aus- und Weiterbildung
Weiterbildung – Kurse, Lehrgänge

العروض المرافقة لجميع المراحل المدرسية

تعليم الوالدين

االستشارة المهنية والدراسية

تعليم الوالدين موجه إلى اآلباء واألمهات واألجداد وغيرهم من المهتمين من الذين يعيشون
سويا ً مع األطفال .ويعمل تعليم الوالدين على تقوية المربي أثناء قيامه بعمله كما يظهر
طريقة تطور األطفال والطريقة التي يمكن بها تشجيع ودعم هذا التطور .ويراعي تعليم
الوالدين القدرات المتوفرة لدى المربي ويطمح إلى تعامل قائم على اإلحترام واالهتمام.

يساعد مكتب االستشارة المهنية والدراسية الشباب والبالغين عن طريق تقديم المعلومات
واالستشارة الشخصية في إختيار المهنة والمسار الدراسي وكذلك في طريقة تشكيل حياتهم
المهنية.

وتعتبر جمعية العمل لمنظمات أولياء األمور في تورجاو ( )TAGEOإتحاد الكانتون
الذي يجمع تحت مظلته منظمات أولياء األمور المحلية وفي المنطقة .ويتم نشر العروض
المناسبة للوالدين مرتين كل عام فيما يعرف بدورية الجمعية ( .)TAGEOويمكن االطالع
عليها في:
www.tageo.ch → Eltern & Bildung

تجد المزيد من المعلومات على الموقع اإلليكتروني لمكتب االستشارة المهنية والدراسية:
abb.tg.ch → Berufs- und Studienberatung BIZ
مراكز المعلومات المهنية ()BIZ
مركز المعلومات المهنية هو الجهة المسؤولة عن جميع األسئلة المتعلقة باختيار المهنة
والدراسة والمسار الدراسي والمهني.

مواعيد العمل
االثنين -األربعاء
علم النفس المدرسي وعالج النطق
			
		
الخميس
عند وجود صعوبات لها عالقة بالمدرسة يمكن الحصول مجانا ً على لقاء توضيحي متصل
			
بعمل النفس المدرسي وعالج النطق لتأهيل التلميذ .ويحصل الوالدان على تنبيهات بشأن
		
الجمعة
التعامل مع نقاط القوة والضعف لدى الطفل وعلى نصائح بشأن إجراءات الدعم المناسبة.
			
ويشمل العرض األطفال والشباب منذ الطفولة المبكرة حتى عمر  18عاماً.

 08.00صباحا ً حتى  11.30صباحا ً
 01.30ظهرا ً حتى  05.30مسا ًء
 08.00صباحا ً حتى  11.30صباحا ً
 01.30ظهرا ً حتى  0٦.30مسا ًء
 08.00صباحا ً حتى  11.30صباحا ً
 01.30ظهرا ً حتى  05.00مسا ًء

تجد المزيد من المعلومات على الموقع اإلليكتروني للمدرسة الشعبية:
av.tg.ch → Angebote und Beratung → Schulpsychologie und
Logopädie

مكتب االستشارة المهنية والدراسية في أمريسفيل (Berufs- und
)Studienberatung Amriswil
 ،Rütistrasse 7, 8580 Amriswilهاتف058 345 59 80 :
biz-amriswil@tg.ch

المكتب اإلقليمي في أمريسفيل ()Regionalstelle Amriswil
 ،Kirchstrasse 1, 8580 Amriswilهاتف058 345 74 60 :

مكتب االستشارة المهنية والدراسية في فراونفيلد (Berufs- und
)Studienberatung Frauenfeld
 ،Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeldهاتف058 345 59 55 :
biz-frauenfeld@tg.ch

المكتب اإلقليمي في فرانفيلد ()Regionalstelle Frauenfeld
 ،Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeldهاتف058 345 74 30 :
المكتب اإلقليمي في كروتسلينجن ()Regionalstelle Kreuzlingen
 ،Konstanzerstrasse 13, 8280 Kreuzlingenهاتف058 345 74 80 :

مكتب االستشارة المهنية والدراسية في كرويتسلينجن (Berufs- und
)Studienberatung Kreuzlingen
 ،Schützenstrasse 1, 8280 Kreuzlingenهاتف058 345 59 70 :
biz-kreuzlingen@tg.ch
مكتب االستشارة بخصوص المهنة والمسار المهني في ويل (Berufs- und
)Studienberatung Wil SG
 ،Obere Bahnhofstrasse 20, 9500 Wilهاتف058 229 05 20 :
info.blbwil@sg.ch
فقط للشباب من مدارس دائرة:
أفلترانجن ،بيشلزيه بالترسويل ،إيشليكون ،فيشنجن ،ريكنباخ فيلن ،زيرناخ ،شولهولتسرفيلن

مواصلة التعليم
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مصروفات التدريب العملي والمصروفات في المدارس خارج الكانتون

المزيد من المعلومات ومراكز االلتقاء

المنح الدراسية والقروض
إذا لم تكفِ اإلمكانيات المالية ألداء التدريب المهني العملي يمكن أن تقدم لك الكانتون
الدعم عن طريق المنح الدراسية والقروض .عادة يتم توفير المنح الدراسية في التأهيل
المهني األولي على المستوى الثانوي ( IIالتعليم المهني ،المدارس المتوسطة الخ) وعلى
المستوى الثانوي التخصصي (الدراسة بالمدارس التخصصية والمدارس العليا) .ويمكن
توفير القروض بشكل خاص في التأهيل المهني الثاني للقطار.

قسم التربية والثقافة ()DEK
()Departement für Erziehung und Kultur
Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld
هاتف ،058 345 57 50 :فاكس058 345 57 51 :
البريد اإلليكترونيdek.tg.ch ،dek@tg.ch :

وتلعب األوضاع المالية (شهادة ضريبية) للوالدين أو لمقدم الطلب الدور المحوري في
احتساب القيمة أو لمقدم الطلب نفسها.
يمكنك معرفة المزيد من المعلومات من هذا الموقع اإلليكتروني:
stipendien.tg.ch
المصروفات المدرسية
بفضل العديد من اإلتفاقيات اإلقليمية وخارج الكانتون تم ضمان توفير قدرة المواطنين
والمواطنات في كانتون تورجاو على أداء أهم التدريبات المهنية التي ال تقدمها كانتون
تورجاو بنفسها ،بل يجب أدائها في مؤسسات تقع خارج الكانتون .وطالما أن التدريب
المهني العملي مشمول في إتفاقية معترف بها في سويسرا و/أو الكانتون فإن كانتون تورجاو
يتحمل المصروفات المدرسية (لكن يجب عدم خلط هذا بمصروفات الفصول الدراسية التي
يجب على الطالبات والطالب دفعها) .وفي الحاالت التي يتعين على الطالبة أو الطالب في
كانتون تورجاو دفع مصروفات تدريب عملي معترف به أعلى من الدارسين الموجودين
في الكانتون الموجود به مقر التدريب فإن كانتون تورجاو يدفع المصروفات الزائدة طالما
أن هذا العرض التدريبي غير متوفر أصال في كانتون تورجاو.
يمكنك معرفة المزيد من المعلومات من هذا الموقع اإلليكتروني:
stipendien.tg.ch
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الكتاب القانوني أونالين:
www.rechtsbuch.tg.ch
مكتب المدرسة الشعبية
()Amt für Volksschule
Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld
هاتف058 345 57 70 :
البريد اإلليكترونيav.tg.ch ،info.av@tg.ch :
مكتب التعليم المهني واالستشارة المهنية
()Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Grabenstrasse 5, 8510 Frauenfeld
هاتف ،058 345 59 30 :فاكس058 345 59 31 :
البريد اإلليكترونيabb.tg.ch ،abb@tg.ch :
مكتب المدارس المتوسطة والعليا
()Amt für Mittel- und Hochschulen
Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld
هاتف ،058 345 58 30 :فاكس058 345 58 31 :
البريد اإلليكتروني amh.tg.ch ،amh@tg.ch

