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ن
رسزمی اصیل
آموزش و پرورش برای کودکان – یونان –
برنامه آموزش و پرورش برای کودکان پناهندگان برای ی
سپتامب  2016رشوع شد.
برخ کودکان در ماه
ر
ر
دسبیس به آموزش و پرورش برای کودکان پناهندگان ،توسط وزارت ،یونیسف و کمیساریای عایل سازمان ملل برای
ی
ی
چنی با حمایت یونیسف و کمیساریای عایل
شزمی اصیل یونان فراهم شده و خواهد شد .هم
پناهندگان در شاش
ر
ر
سازمان ملل برای پناهندگان و دیگر سازمان های غب دولت ،کودکان با اتوبوس به مدرسه های دولت نزدیک به آن ها
فرستاده خواهند شد و در ی
برخ اردوگاه های پذیرش خاص کالس های درس برپا خواهد شد.

ی
دولت یونان برنامه دارد حدود  8500کودک پناهنده را که ی
طوالن افتاده است را تعلیم
بی تحصیالت آن ها وقفه
دهد.
جدید!
هنوز تصمییم در مورد آموزش و پرورش کودکان پناهنده ای که بعد از  20مارچ وارد یونان شده اند و هم اکنون در
جزایر یونان منتظر هستند گرفته نشده است .این امر تا تاری خ  2016.09.16صادق است.
جدید!
ر
به زودی یک جلسه سوال و جواب در مورد بحث ها با وزارت در ر
دستس خواهد بود و یک اعالمیه مطبوعات به
زودی در ر
دستس قرار خواهد گرفت.
جدید!
آموزش و پرورش در یک سیستم دو سطیح انجام خواهد گرفت .یک سیستم برای کودکان  4-7ساله و سیستم
دیگر برای کودکان  7-17ساله خواهد بود.
ی
هان در اردوگاه های سازمان
کودکان  4-7ساله در کالس های مهد کودک ثبت نام یم شوند .این کالس ها در کانتیب ی
یافته تشکیل خواهند شد.
ی
ی
ی
تعیی خواهد شد.
دبستان
شزمی اصیل یونان ،یک مدرسه نزدیک برای دوران پیش
در مناطق شهری


اهنمان و دببستان در گروه های  20نفره سازمان دیه خواهند شد.
ابتدان ،ر
کالس ها برای مدارس
ی
ی
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حمل و نقل به مدارس ،به جز مهد کودک ،تنها به کودکان پناهنده ساکن در اردوگاه های رسیم ارائه خواهد شد .هنوز
برای حمل و نقل از اردوگاه های غب رسیم تدارک دیده نشده است.
کالس های کودکان پناهنده شامل موارد زیر هستند:




ن
کالس های زبان یونات؛
ن
ریاض؛



دوره های کامپیوتر؛
ن
ر
دست؛
هت و صنایع



ی
تعیی خواهد شد.
یک دوره زبان خارجکه



جدید!
ی
برای افرادی که در مناطق شهری زندگ یم کنند و نیاز به ثبت نام کودکان خود دارند ،یک راهنمای ثبت نام در مدرسه
ی
زندگ یم کنند ی
نب مفید است .این راهنما در حال
فراهم شده است .این راهنما برای افرادی که در ساختمان های خایل
ر
ترجمه شدن است و به زودی در وب سایت ما به آدرس  www.refucomm.orgدر دسبس قرار خواهد گرفت.
راهنمای ثبت نام فرزند خود برای مدرسه در محدوده آموزش و پرورش آتن
ی
سنی  6و  15سال است ،بر اساس قانون حق دارد در یونان به مدارس ر
ی
اگر فرزند شما ی
قانون
دولت برود .وضعیت
بی
ی
ی
کودک ،والدین یا قیم های قانون او مهم نیست .محل اقامت کودک مهم نیست .بر اساس قانون ،تمام کودکان که در

رفی هستند حق رشکت در مدارس ر
ی
دولت یونان را دارند و این نوع آموزش و پرورش برای کودکان ی
سن مدرسه ر ی
سنی
بی
ر
پروریس که توسط سازمان های غب ر
دولت یا اشخاص
 6و  15سال اجباری است .بر اساس قانون برنامه های آموزش و
خصویص اداره یم شوند (به عنوان مثال در اردوگاه ها) جایگزین آموزش و پرورش ر
دولت نیستند.

https://www.loc.gov/law/help/child-rights/greece.php
با وجود اینکه در یونان تمام کودکان حق برخورداری از آموزش و پرورش عمویم را دارند ،ممکن است دولت یونان
ی
چنی ممکن است به دست آوردن اطالعات دقیق برای شما
ثبت نام فرزندتان در مدرسه را برای شما آسان نکند و هم
ی
ر
سخت باشد .شما باید برای دفاع از حقوق فرزند خود آماده شوید یا در صورن که به زبان های یونان یا انگلییس
صحبت نیم کنید از دیگران بخواهید به شما کمک کنند.
ی
برخ از مراحیل که باید یط کنید در زیر ذکر شده اند:
شناسات کنید – منطقه آموزش و پرورش ،بر اساس محل اسکان کودک شما ،او را به یک
مدرسه محله خود را
ی
مدرسه محیل ارجاع یم دهد .برای دریافت اطالعات یم توانید به یک مدرسه در نزدییک محل اسکان کودک مراجعه
دفب مرکزی در اومونیا تماس بگبید .شماره های تماس با این ر
کرده یا با ر
دفب  210 5224638یا 210 5243286
ی
هستند .افراد انگلییس زبان در این ر
دفب حضور دارند .کودک شما به دلیل زندگ در اردوگاه یا یک ساختمان خایل
نیم تواند از دریافت تحصیالت عمویم محروم شود.
ن
ی
یونان صحبت
مشخص کنید که آیا مدرسه محله یا یک مدرسه دیگر زبان یونات آموزش یم دهد .اگر فرزند شما
ی
ی
یونان ارائه
یونان در مدرسه محله خود تحقیق کنید .اگر آن مدرسه آموزش زبان
نیم کند ،در مورد آموزش زبان
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ی
ابتدان  50بوده که نزدیک ایستگاه قطار در
چنی مداریس وجود دارد .ییک از این مدارس ،مدرسه
نیم کند ،در آتن
ی
غرب میدان ویکتوریا واقع شده است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام فرزند خود .در زمان ثبت نام فرزندتان در مدرسه ممکن است که مدیران مدارک
خایص را از شما درخواست کنند .با وجود اینکه هر مدرسه برای ثبت نام رشایط خاص خود را دارد ( گایه این رشایط
برای دلرسد کردن شما هستند) شما باید برای ارائه مدارک زیر آماده باشید:
●
●
●
●
●

●

شناسان فرزندتان
مدارک
ی
مدارک شناسان ییک از والدین یا قیم قانونی
ی
یک قبض آب و برق ،اجاره نامه یا سند آپارتمان یا خانه که نام ییک از والدین و آدرس در آن ثبت شده باشد
سوابق واکسیناسیون
یک فرم پزشیک شرح دهنده وضعیت سالمت فرزند شما توسط که یک پزشک که امضا شده (شما ممکن
است بتوانید این فرم را به صورت رایگان از یک بیمارستان ر
دولت ،سازمان پزشکان بدون مرز یا پراکسیس
( )Praksisبگبید)
برای کودگ که قبال به مدرسه رفته است ،پیشینه حضور در مدرسه مانند کارنامه یا مدرک ثبت نام

حت اگر تمام مدارک مورد نیاز را نداشته باشید نیم توان از حضور فرزند شما در مدارس ر
ر
دولت جلوگبی کرد .با این
وجود ،اگر مدرسه به دلیل کمبود مدارک از ثبت نام فرزند شما خودداری کرد ،ممکن است مجبور شوید در دفاتر
مرکزی درخواست تجدید کنید.

www.refucomm.org
کودکان دارای معلولیت .کودکان معلول اجازه ر
دسبیس به آموزش و پرورش عمویم را دارند و آموزش پرورش این
ذهت ،جسیم و ی
یعت هر گونه اختالل ی
سنی  6و  15سال اجباری است" .معلولیت" ی
ی
روان .با این وجود
کودکان در
سیستم آموزش و پرورش عمویم یونان برای فراهم کردن فرصت های تحصییل خوب برای کودکان دارای معلولیت
بهب است در مورد مداریس که ر
مشکل دارد .ممکن است مجبور شوید برای جای فرزند خود مبارزه کنید و ر
بهبین
امکانات و برنامه ها برای فرزند شما را دارند ،تحقیق کنید .یونان مداریس ویژه برای کودکان دارای معلولیت های خاص
دارد.
https://www.european-agency.org/country-information/greece/national-overview/legalsystem
www.refucomm.org

