
Ở Đức, tất cả trẻ em từ 6 tuổi trở lên đều có nghĩa vụ phải đi học . Ở Sachsen-Anhalt, các em học trường tiểu học
trong bốn năm đầu tiên, sau đó là học tại các trường trung học với các hình thái khác nhau và tốt nghiệp với các loại
bằng cấp tốt nghiệp khác nhau. Tại trường trung học (Sekundarschule) các em tốt nghiệp với chứng chỉ tốt nghiệp
cơ bản (Hauptschulabschluss) hoặc chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông (Realschule), tại trường chuyên (Gymnasium)
thời gian học kết thúc với chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông có thẩm quyền vào đại học (Abitur) và tại một trường
t5rung học đa hình thái (Gesamtschule) hoặc trường cộng đồng (Gemeinschaftsschule), các em có thể tốt nghiệp với
tất cả các loại bằng cấp.

Mọi trẻ em phải đăng ký đi học. Việc này luôn diễn ra trước ngày 1 tháng 3 của năm trước khi bắt đầu đi học ở
trường tiểu học chịu trách nhiệm cho trẻ em đó. Đối với trẻ trên 6 tuổi khi đến Magdeburg, cha mẹ phải đăng ký
cho trẻ đi học. Để đăng ký thì cần phải có các thông tin về tên, ngày sinh và địa chỉ, giấy tờ về tình trạng cư trú,
thông tin về trình độ tiếng Đức và bất kỳ chứng chỉ nào mà trẻ hiện đang có.

Thành phố thủ phủ bang Magdeburg | Bộ phận chuyên môn Trường học và thể thao| Gerhart-Hauptmann-
Straße số 24| 39108 Magdeburg | Điện thoại 0391 540 3001| Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm 9 giờ sáng đến 3
giờ chiều, Thứ Ba từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều và 2 giờ chiều đến 5 giờ 30 tối và Thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 12
giờ tối | www.magdeburg.de/Start/Kultur-Sport/Fachbereich-Schule-Sport|

Sau khi đăng ký, trẻ sẽ nhận lịch khám tại sở y tế. Ở đây trẻ được kiểm tra xem có khỏe mạnh và có thể đi học hay
không. Giấy báo nhập học ở một trường cụ thể sau đó thường được gửi từ văn phòng sở trường học tiểu bang qua
đường bưu điện tới gia đình.

Sở y tế và dịch tễ thành phố thủ phủ bang Magdeburg | Dịch vụ y tế thanh thiếu niên | Lübecker Str. 32 |
39124 Magdeburg | Điện thoại 0391 540 6050 | Thứ Ba từ 9 đến 12 giờ và từ 14 đến 17.30 giờ | Người phụ
trách: Dr. med. Wagner

Sở trường học bang Sachsen-Anhalt  | Turmschanzenstraße 32 | 39114 Magdeburg | Điện thoại 0391 56702 

Ngay sau khi phụ huynh biết con mình sẽ học trường nào thì cần phải trực tiếp đến đăng ký tại ban thư ký trường
đó. Bạn cũng nên nói chuyện với giáo viên phụ trách lớp để giới thiệu về bản thân và làm rõ các câu hỏi khác, chẳng
hạn như tài liệu sách học nào được yêu cầu và cách phụ huynh có thể hỗ trợ trẻ khi đến trường. Bất kỳ ai nhận
được trợ giúp tài chính từ nhà nước cũng có thể xin hỗ trợ tài chính cho bữa ăn trưa ở trường, tài liệu sách học, đi
lại giữa nhà và trường hoặc học thêm thông qua cơ quan tài trợ tương ứng (ví dụ thông qua văn phòng phúc lợi xã
hội hoặc trung tâm việc làm).

Bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin hữu ích khác về việc đi học trong “Thông tin dành cho phụ huynh: Trường học”
từ Mạng lưới các tổ chức người nhập cư của bang Saxony-Anhalt (LAMSA) tại www.lerneninterkulturell.de/schule-
infothek-medien. Hiện có thể tìm thấy Hướng dẫn về trường học với tổng quan về tất cả các trường trung học ở
Magdeburg sau tiểu học trên trang chủ sau: www.magdeburg.de/Start/Wissenschaft-
Bildung/Schule/Schulwegweiser.

otto heißt willkommen otto informiert otto öffnet türen otto verbindetotto ist vielfalt

Thông tin định hướng ban đầu

Đăng ký nhập học
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Hướng dẫn nhập cư Magdeburg còn có tư vấn, trợ giúp và các dịch vụ giải trí hiện 
tại ngoài các thông tin đa ngôn ngữ về nhiều chủ đề 

www.willkommen-in-magdeburg.de
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