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 یاتہدا یوانٹرو یےل

(Urdu – Übersetzung durch externen Anbieter) 
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تاریخ:

I.  ذاتی معلومات

آخری نام، پہال نام:

جنس:                مرد □           عورت □

عمر: 

ابتدائی ملک: 

آمد کی تاریخ: 

II.  پچھلے اسکول کا تجربہ

خواندگی:

الطینی رسم الخط میں:

□نہیں□                جی ہاں 

□نہیں □                جی ہاں 

مزید / دیگر رسم الخط:

رسم الخط کے مثال پر تبصرہ

از طالب علم )دیکھیں 

(:p. 7منسلکہ،  

سابقہ دورانیہ  

اسکول میں حاضری

جرمنی اور بیرون ملک: 

اسکول / اسکول کی قسمملکمدت
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 سابقہ اسکولوں میں مضامین:

 جرمن                          سال                             گھنٹے ہفتہ وار□ 

 ریاضی                          سال                             گھنٹے ہفتہ وار□ 

 سال                             گھنٹے ہفتہ وار                  انگریزی        □ 

 آرٹ□   

 تاریخ□   

 حیاتیات□   

 طبیعیات□   

 کھیل□   

 کیمیا□  

 سیاست□  

 دینیات□  

 تعلیمی سائنسز□  

 

 جرمنی اور بیرون ملک میں مزید مضامین )اگر قابل اطالق ہو تو اس سے قبل اور اس مدت کے دوران

 جالوطنی میں(: 

           

            

 انفرادی مضامین / دلچسپی کے شعبوں کی ترجیحات:

            

 

 سرٹیفکیٹ کی جانچ پڑتال کی گئی ہے؟ (-کیا ممکنہ شناخت کے لئے کسی موجودہ )اسکول

 □نہیں □              جی ہاں  

            دیگر: 

III.  ابتدائی ملک میں لسانی مشق 

 گھروالوں کے ساتھ

 دوستوں کے ساتھ

 حکام کے ساتھ

 تعلیمی اداروں میں

 مزید زبان کی مہارتیں
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IV. جرمن زبان کا علم 

 آپ نے جرمن زبان کہاں سے سیکھی ہے؟

 جرمنی اسباق کا دورانیہ اور دائرہ کار

 

 اسکول سے باہر اضافی معاونت

      

      

      

      

      

 رابطہ شخص

      

      

      

V. فارغ اوقات کی دلچسپیاں 

 کھیل

 موسیقی

 آرٹ

 دستکاریاں

 مقامی کلبز سے رابطے میں دلچسپی

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

            دیگر

VI.  :)جرمنی اور بیرون ملک میں کام کا تجربہ )اگر قابل اطالق ہو، جالوطنی سے قبل اور اس کے دوران 

 انٹرن شپسسابقہ 

            

            

 

 کام کا سابقہ تجربہ
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VII.  تعلیمی اور پیشہ ورانہ مستقبل کے لحاظ سے خواہشات 

            

            

            

VIII. رابطہ شخص 

     ٹیلی فون:      نام:

    

      پتہ:

     

 ای میل:

 

    

    

IX.  معاوناتموجودہ 

 انٹرنیٹ تک رسائی کے ساتھ اسمارٹ فون

 کمپیوٹر کے ساتھ انٹرنیٹ تک رسائی

 بنیادی زبان میں لغت یا ڈکشنری

 دیگر

□ 

□ 

□ 

       

       

       

X. تعلیمی جگہ 

 کیا آپ کے پاس گھر پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ اپنا ہوم ورک کر سکیں؟

            

            

            

 کیا آپ اپنا ہوم ورک اسکول میں دوسرے طلباء کے ساتھ مل کر کرنا پسند کریں گے؟
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XI. بیرون ملک اسکول کا تجربہ 

      کیا آپ اسکول جانے سے لطف اندوز ہوئے ہیں؟

 _________________________________________________________________

           ______ 

 

 آپ نے اسکول کے بارے میں کیا پسند کیا ہے؟

           

             

 

 آپ اسکول کے بارے میں کیا پسند نہیں کرتے؟

           

             

 

XII. انٹرویو کے بارے میں نوٹس 
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 منسلکہ

 طالب علم کا تحریری نمونہ -سابقہ تعلیمی تجربہ 

 

 آپ مختصر طور پر جرمن زبان میں اپنا تعارف کرائیں۔
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