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     تاریخ:

I.  اطالعات شخصی 

      نام خانوادگی، نام:

 □زن □          جنسیت:         مرد  

   سن:

          کشور مبدا: 

          تاریخ ورود: 

II.   تجربھ قبلی از تحصیل در مدرسھ 

 سواد:

 بھ خط التین:

 □خیر □             بلی 

 □خیر □             بلی 

 موارد دیگر/ خطوط دیگر:

 

 

 

 نظر درمورد نمونھ خط

 دانش اموز ( بھ پیوست،  

 مراجعھ نمایید)7بخش  

 

       

       

       

 

       

       

       

       

       

       

 

 دوره حضور    

 قبلی در مدرسھ در

 آلمان و خارج از کشور: 

 

 

 
 

 مدرسھ/ نوع مدرسھ کشور دوره
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 موضوعات درسی در مدارس قبلی:

 ساعات در ھفتھ                         سالھا   زبان آلمانی                 □  

 ساعات در ھفتھ                          سالھا         ریاضیات             □  

 ساعات در ھفتھ                          سالھا         زبان انگلیسی        □  

 ھنر□  

 تاریخ□  

 زیست شناسی□  

 فیزیک□  

 ورزش□  

 شیمی□ 

 سیاست□ 

 دینی□ 

 علوم آموزشی□ 

 

 موضوعات درسی دیگر در المان و خارج از کشور (در صورت وجوددر دوره  قبل و در طول تبعید)

  

           

            

 مندی:ھای عالقھترجیحات فردی/ حوزه

            

 

 آیا مدارک (تحصیلی) دارید کھ برای شناسایی مورد بررسی قرار گرفتھ باشند؟

 □خیر □                  بلی  

            سایر: 

III.  تمرین زبانی در کشور مبدا 

 با خانواده

 با دوستان

 با مقامات

 در موسسات آموزشی

 زبانی ھایسایر مھارت
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IV. دانش زبان آلمانی 

 کجا زبان آلمانی را یاد گرفتید؟

 مدت زمان و دامنھ دروس آلمانی

 

 حمایت مازاد خارج از مدرسھ 

      

      

      

      

      

 شخص رابط

      

      

      

V. عالیق زمان فراغت 

 ورزش

 موسیقی

 ھنر

 صنایع دستی

 عالقھ بھ ارتباط با باشگاه ھای محلی

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

           سایر موارد

VI.   :(در صورت امکان قبل و در طول دوره تبعید) تجربھ کاری در آلمان و خارج از کشور 

 کارآموزی قبلی

            

            

 

 تجربھ کاری قبلی
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VII.  خواستھ ھای مربوط بھ آینده تحصیلی و حرفھ ای 

            

            

            

VIII.  شخص 

     تلفن:      نام:

    

      نشانی:

     

 ایمیل:

 

    

    

IX. کمک ھای موجود دیگر 

 گوشی ھوشمند با قابلیت دسترسی بھ اینترنت

 کامپیوتر با قابلیت دسترسی بھ اینترنت

 زبان اصلیدیکشنری بھ 

 سایر موارد

□ 

□ 

□ 

       

       

       

X. محل یادگیری 

 آیا فضایی در خانھ دارید کھ بتوانید تکالیف خانگی را در انجا انجام دھید ؟

            

            

            

 ر مدرسھ انجام دھید؟تان را ھمراه با سایرین دخانگی دھید کھ تکالیفآیا ترجیح می
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XI. تجربھ تحصیل در مدرسھ در خارج از کشور 

        آیا از رفتن بھ مدرسھ لذت می بردید؟

            

            

 

 چھ چیزی درمورد مدرسھ را دوست دارید؟

           

             

 

 چھ چیزی درمورد مدرسھ را دوست ندارید؟

           

             

 

XII. ھای مربوط بھ مصاحبھیادداشت 
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 پیوست

 آموزمونھ متن نوشتھ شده توسط دانشن -تجربھ اموزشی قبلی

 

 بھ طور مختصر خود را بھ زبان آلمانی معرفی کنید.
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