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 به کیل خوش آمدید!
 RBZ دوم(  زبان عنوان به مانیآل) DaZاطالعات در مورد اداره ثبت مرکزی 

 

 والدین و اولیای محترم

 

 به کیل خوش آمدید!

 ساله هستید و تحصیالت اجباری تمام وقت )اتمام نه سال تحصیل در خارج از کشور( را به پایان رسانده 17تا  15اگر پدر و مادر یک جوان  

( ارجاع RBZای مناسب )ای منطقهای بوده و باید در اسرع وقت به یک مرکز آموزش حرفهاست، فرزندتان ملزم به حضور در مدرسه حرفه

ثبت نام کند. در آنجا در  DaZ RBZاگر دانش آموز دانش زبان آلمانی نداشته یا دانش بسیار کمی دارد، باید در دفتر مرکزی ثبت نام  داده شود.

 ای رایگان است.شود. حضور در مدرسه حرفهارجاع داده شود، تصمیم گیری می RBZمورد اینکه جوان شما به کدام 

 

 ای آرزومندیم!رفهبرای شما شروع خوبی را در مدرسه ح

 

 چیست؟ RBZاز   DaZهدف اداره ثبت مرکزی 

  مشاوره در مورد سواالت مربوط به ثبت نام برای یک کالسDaZ 

  ثبت نام دانش آموزانDaZ  برایRBZ ای اجباری()دانش آموزان سن مدرسه حرفه 

  ،انتقال ازاطالعات و مشاوره در مورد موضوعاتی مانند تغییر مدرسه در صورت جابجایی 

 ای عادی و غیره.به مدرسه حرفه DaZکالس 
 

 چگونه فرزند نوجوانم را ثبت نام کنم؟ 

 ثبت نام وقت بگیرید )از طریق تلفن یا ایمیل(برای  .1

 مدارک زیر را برای ثبت نام به همراه داشته باشید: .2

 کارت شناسایی/گذرنامه والدین و فرزند 

 گواهی ثبت نام از اداره ثبت ساکنین 

 هی تولد )در صورت موجود بودن(گوا 

 شود.در اداره ثبت اختصاص داده می DaZبا کالس  RBZبه شما یک  .3

 کنید.ای که به شما اختصاص داده شده است، ثبت نام میفرزند جوان خود را در مدرسه  .4

 

 بروم؟ RBZاز  DaZتوانم به اداره ثبت مرکزی چگونه می

 technik.de-westphal@rbz-sara.ohadi ایمیل:

 (DaZ)دفتر و اداره ثبت  220013529/  0431 تلفن:
 (RBZ)تکنولوژی  1698-600/  0431

 پشت برگه را ببینید نشانی:

 

 دسترسی داشته باشید؟ DaZ RBZتوانید به صورت تلفنی با اداره ثبت مرکزی چه زمان می

 13:30 - 11:30ساعت  دوشنبه

 13:30 - 11:30ساعت  شنبهسه

 13:30 - 11:30ساعت  چهارشنبه

 13:30 - 11:30ساعت  شنبهپنج

 13:30 - 11:30ساعت  جمعه
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 دسترسی با اتوبوس

 

 

 
 RBZوابسته به  DaZترین مسیر اتوبوس به اداره ثبت مرکزی سریع 

 

 خطوط اتوبوس های اتوبوسایستگاه اقامتگاه عمومی

 

Schusterkrug 
 

Schusterkrug 

 تعویض خط: ایستگاه مرکزی

Geschwister-Scholl-Straße 

 
 Schulenseeبه سمت  12/13اتوبوس  

 Krooger Kampبه سمت  31اتوبوس 

 پیاده شدن

 

Arkonastraße 
 

Knorrstraße 

 Gablenzstraßeتعویض خط: 

Geschwister-Scholl-Straße 

 
 Pillauerبه سمت خیابان  11اتوبوس 

 Krooger Kampبه سمت  31اتوبوس 

 پیاده شدن

 
Geschwister-Scholl-Straße 

 

 Bus31 
 

وابسته به  DaZاداره ثبت مرکزی  

RBZ 
 

Geschwister-Scholl-Str. 15 

24143 Kiel 

 مسئول: دفتر مدارس


