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ثبًوی اعکول

وکیشٌل ہبئی اعکول
))ΕΠΑΛ

اسکول کی قسن :الصهی تؼلین  -هکظ (لڑکے لڑکیبں)

ؿوًبسی 23642،32-34پیشیب
ٹیلیلوى 3225245072 :
ای هیل aeiforo@gmail.com:
www.aeiforum.eu

رجسٹریشي :آصاد اوس هلت سہبئش گبٍ پش هجٌی
عور 12 :عے  15تک (اثتذائی تیي عبل ثؼذ)

اسکول کی قسن :پیشہ وکیشٌل ہبئی اعکول ایک پیشہ وساًہ اعکول ہے
جو الصهی تؼلین عے هتؼلق ًہیں ہے .یؼٌی لڑکے لڑکیبں ایک عبتھ۔

حبضری :صجخ کے  8.00کے ثؼذ 8.10یب  8.15کالعض  11عتوجش
کو ششوع ہوتے ہیں اوس هئی کے آخش هیں ختن ہوتے ہیں .جوى
هیں ،اهتذبًبت ہوتے ہیں۔

رجسٹریشي :آصادی اوس هلت آى الئي پلیٹ كبسم پش اگش آپ  15عبل کی
ػوش هیں ہیں اوس اگش آپ کے پبط ہبئی عکول ڈپلوهہ ہے۔

چھٹیبں:کشعوظ 23دعوجش ے دو ہلتے چھٹیبں اوس ایغٹش کی دو
ہلتے چھٹیبں اًٹشهیڈیٹ  28اکتوثش ۔ً 17وهجش ۔  30جٌوسی ۔ صلبئ
کب عوهواس ۔  25هبسچ اوس سوح القذط ۔

طالب علم-پناہ گزین
کی حاضری پر
معلومات
)عیکٌڈسی تؼلین(
یوسپی پشوگشام
Erasmus + KA1
):ثبلؾ تؼلین(
هؼبششے هیں پٌبٍ گضیٌوں
اوس تبسکیي وطي کی
ہن آہٌگی

سیکورٹی :صجخ اعکول کے ثؼذ آپ کو ثـیشاجبصت کے اعکول
چھوڑًے کی اجبصت ًہیں ہے .كوى ًوجش ہوًب ضشوسی ہے
.
غیرحبظر :گھٌٹوں کی ؿیش دبضشی کی دذ  114ہے
هوببئل فوًز:دوساى عکول هوثب ئل کب اعتؼوبل هوٌوع ہے
ڈریسٌگً :بصیجب لجبط پہٌٌے ،کی اجبصت ًہیں ہے.
اسکول کی چھٹیبں :قوهی عبلگشٍ ،هطبلؼبتی دوسے ،عیشو تلشیخ.
اعکول هیں ثچوں کی شوولیت الصهی ہے.
والدیي کو آگبہی :پشوگشام کے هطبثق ،والذیي کوثبقبػذگی عے دى
اوس گھٌٹوں پش هطلغ کیے جبتے ہیں.
چبر هبٍ:اعکول کے عبل کو دو دكؼہ چبس هبٍ هیں تقغین کیب جبتب
ہے۔ پہلی ثبس جٌوسی  20کو ختن ہوجبتب ہے اوس پھش والذیي کو اى
کے ثچے کی تشقی کے ثبسے هیں ایک هخصوص دعتبویض کی
طشف عے هطلغ کیب جبتب ہے .دوعشی عہ هبہی  31هئی کو ختن ہو
جبتی ہے ،اوس پھش كشوؽ دیٌے یب ثشطشكی کے اهتذبى ششوع ہو
جبتے ہیں.
ًظن و ضبط :تشذد کو توبم قغووں پش ػولذسآهذ ،اكشاد اوس چیضوں
کو ًقصبى پہٌچبًے ،عگشیٹ ًوشیً ،بكشهبًی ،تذسیظ کی سوک
تھبم ،ػالهبت کی توثیق وؿیشٍ وؿیشٍ کی عضا ،جشم کی کشش ثقل
کے عبتھ عضا دی جبتی ہے.
.

.

شبم کووکیشٌل ہبئی سکول هیں داخلہ کے لئے ضروری تفصیالت :اگش
وٍ  15عبل کی ػوش هیں ہوں تو ،اگش وٍ ہبئی اعکول ڈپلوهہ ہے اوس
اگش وٍ کبم کشتب ہے
اسکول کی سبخت 3 :ثضًظ دلقوں ،ٹیکٌبلوجی عبئیکل ،عشوط
عبئیکل ،اوس هیشکل عبئیکل (صشف چٌذ اعکولوں هیں) دى کی دیکھ
ثھبل پشوكیشٌل لیغیظ (ڈیلی) هیں کبم کشتے ہیں
دوساًیہ:ہش دكؼہ کی هذت  3عبل ہے .کالعوں کو ػبم تؼلین اوس ثٌیبدی
هہبستوں ،الیکشي کوسعض اوس هؼبوى کوسعض کے هذکووں کے هطبثق
هختلق هذکووں اوس خصوصیبت هیں هوتبص کیب جبتب ہے .یہ کوسط
ًظشیبت ،لیجبسٹشی ،ڈیضائي یب هخلوط طوس پش ًوبیبں ہیں
دوراًیہ:ہش دكؼہ وکیشٌل اعکول کی هذت  3عبل ہے .کالعوں کو ػبم
تؼلین اوس ثٌیبدی هہبستوں ،الیکشي کوسعض اوس هؼبوى کوسعض کے
هذکووں کے هطبثق هختلق هذکووں اوس خصوصیبت هیں هوتبص کیب
جبتب ہے .یہ کوسط ًظشیبت ،لیجبسٹشی ،ڈیضائي یب هخلوط طوس پش ًوبیبں
ہیں
خبص طور پر
پہلی کالس :ثٌیبدی هہبست کالط ،یؼٌی ػبم ػلن اوس هہبست دبصل کی
جبتی ہیں .وٍ جٌشل تؼلین ) 21گھٌٹے) ،ثٌیبدی هہبست ( 7گھٌٹے)،
اًتخبة ( 2گھٌٹے) اوس عپوسٹ ( 4گھٌٹے) کو تؼلین دیتب ہے۔
دوسری کالس :پشوكیشٌل عیکٹش کالط .جٌشل تؼلین کے ًصبة (13
گھٌٹے) ،پیشہ وساًہ هیذاى ) 18گھٌٹے) ،اًتخبة ( 2گھٌٹے) اوس
عپوسٹ ( 2گھٌٹے) عکھبیب جبتب ہے
تیسری کالس :پشوكیشٌل کالط سوم .ػووهی تؼلین کے کوسعض (12
گھٌٹے) اوس خبصیت ) 23گھٌٹے)
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جٌشل ہبئی اعکول
هطبلعہ کب عٌواى :کے ایغپشیبل کالط کے تیغشے طجقے کے
اعکول هیں
،32ڈپلوهب
اعکول
آخش هیں .پیشہ وساًہ ہبئ
کغیپیشیب
23642
ؿوًبسیی-34
3225245072ثؼذ جبسی کیب جبتب
اهش:یکی اهتذبى کے
اهتذبى کے ثؼذ یب پیي
ٹیلیلوى
aeiforo@gmail.comجبتب ہے
هیلی :اهتذبًوں کے رسیؼے لیب
ایپٌچیٌ
ہے .اگش عشٹیلکیٹ
www.aeiforum.euہوًے کے
تو ،توثیق آپ کو ایک یوًیوسعٹی اعکول هیں داخل
لئے دسخواعت دیٌے کب هغتذق ہے .اط کے ػالوٍ ،وکیشٌل
عکول کے تیغشی کالط کے اختتبم پش ایک عطخ  3ڈگشی
ڈپلوهہ كشاہن کی جبتی ہے
تؼطیالت ،چوتھبئی ،اعکول کی تؼطیالت ،دلبظت وؿیشٍ وؿیشٍ
جیغے جوٌبصین هیں
هؼلوهبت 2103443337-2103442229 ،2103443619
: t09tee07@minedu.gov.grای هیل

اسکول کی قسن :جٌشل تؼلیوی عکول .یکجب تؼلین
رجسٹریشي :اگش وٍ ہبئی اعکول ڈپلوهہ ہے اوس اگش  15عبل
کی ػوش هیں ہو تو کوئی ثھی جٌشل ہبئی اعکول جو شبم کے
.اوقبت هیں ہوداخلہ لیٌے کب اًتخبة کشعکتب ہے
اگش وٍ کبم کشتب ہے
.دوراًیہ :تیي عبل
کورسز کی سبخت :سوصاًہ اثتذائی ہبئی اعکول کوسط الصهی
اوس اًتخبثی طوس پش ،کالط سوم اوس وسئیےًٹیشي گشوپ پش
هٌذصش ہیں
جٌرل ہبی اسکول کی پہلی کالس 35 :گھٌٹوں کے پشوگشام کے
عبتھ -الصهی جٌشل تؼلیوی کوسط  33گھٌٹے ،الیکشي کوسعض 2
گھٌٹے
جٌرل سکول کی دوسری کالس کے کوسعض  2اہن اقغبم هیں
تقغین کیے گئے ہیں :جٌشل تؼلین ) 30گھٌٹے) اوس واقلیت
).گشوپ  5گھٌٹے
طبلت ػلووں ًے  11ػبم تؼلیوی کالعوں کو عکھبیب ہے اوس اط
کے عبتھ عبتھ دو هتؼبسف گشوپوں هیں عے ایک کے هطبثق
کوسعض پڑھے ہیں .عجق تلصیل هیں ہیں
جٌل سکول کےتیسرے ًصبة کو  2اہن اقغبم ،ػبم تؼلین کے
اوس اًتخبة کے ) (EPEکوسعضاوس هہبست کے عبئٌغی شؼجے
کوسط پش هٌذصش ہوًے والے گشوٍ هیں تقغین کیب گیب ہے15 .
گھٌٹے اوس 2گھٌٹے طبلت ػلووں کے لئے ػبم تؼلین کے
کوسط ػبم ہیں ،ججکہ ،اًلشادی طوس پش گشوپوں عے ،طلجبء
تیٌوں گشوپ کب اًتخبة کشتے ہیں اوس اعی کوسعض کے عبتھ
عبتھ اعبتزٍ کے هخصوص عبئٌغی هیذاًوں اوس اعکولوں اوس

ٹیسٹ :جٌشل الئغین اعکول اهتذبًبت کے توبم طجقبت هیں ایک
کالط عے طبلت ػلووں کو كشوؽ دیب جبتب ہے اوسدوعشے
.طبلت ػلن ہبئی عکول چھوڑًے کب عشٹیلیکیٹ لے جبتےہیں
اى اهتذبًبت هیں تذقیقبت اوس جغوبًی تؼلین کے ػالوٍ توبم
ًصبة شبهل ہیں .یہ هغبئل ایک ہی اعکول کے توبم دصوں
هیں ػبم ہیں اوس اعتبد یب اعبتزٍ کی طشف عے وضبدت کش
سہے ہیں .طلجبء اوس اعبتزٍ کے لئے ایک اختیبسی ایڈوائضسی
آلے کے طوس پش اعتؼوبل کیب ثیٌک کے هغبئل .تذشیشیں گھش
کے اعتبد کی طشف عے دسعت ہیں
هطبلعہ کب عٌواى :جٌشل ہبی اعکول کے اختتبم پش ،اعکول هیں
اعکول کے ایک اهتذبى کے ثؼذ ایک جٌشل عکول کے طبلت
ػلن کوایواڈ عے ًواصا جبتب ہے
اًٹرایکچرل ایجوکیشي اسکول :اًغذاد ثقبكتی هواصالت کے
خصوصی پشوگشام اوس طبلت ػلووں کی تؼلیوی اوس ثقبكتی
خصوصیبت کو اجبگش کیب جبتب ہے .اى اعکولوں کے اعبتزٍ
اعکول کے طبلت ػلووں کی طشف عے ثولی جبًے والی
صثبًیں ثولتے ہیں
...

