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 معلومات عن النظام التعليمي:

 :حيث يتم تحويل المستندات تلقائيا بعد التسجيل األول ال توجد فترة تسجيل فترة التسجيل. 

 يناير  ٢٠سبتمبر الى  ١١، الفترة األولي تبدأ من)٢(/ فصلين دراسيين  فترة االمتحانات: تنقسم السنة الدراسية للطالب الى فترتين
يونيو تقريبا. تجري االمتحانات بعد نهاية الفترة /الفصل الدراسي الثاني خالل فترة االمتحانات  ١٥يناير الى  ٢١والفترة الثانية من 

 من مايو الى يونيو.

  المدرسي سياسة الحضور 

  :١١٤عدد حاالت الغياب 

  عاما) تبرير وتحديد السبب وإذا مكث  ١٨يجب على الوالدين (أو الطالب نفسهم عند بلوغهم  عن الغياب: اإلبالغإجراءات
 تطلب المدرسة شهادة طبية.    سأيام  ٣الطالب في المنزل بسبب المرض ألكثر من 

 في نهاية كل فصل دراسي يتم تنظيم اجتماعات المعلمين واآلباء.  الوالدين: عدد زيارات  
 .كلما كانا في حاجة اليهامقابلة المعلمين وبقية موظفي المدرسة  نلداعموما، يستطيع الوا

 الرسمية:   تالعطال   

o أيام السبت واألحد 

o أكتوبر (عطلة وطنية)  ٢٨ 

o  يناير (عطلة عيد الميالد)  ٧ديسمبر الى  ٢٤من 

o االثنين النظيف 

o مارس (عطلة وطنية) ٢٥ 

o الفصح) عطلة عيد ( أسبوع اآلالم حتى عيد الفصح 

o أول مايو  

o (العنصرة) يوم الروح القدس 

o  سبتمبر) ١١حتى  تستمرالصيفية  العطلة بالنسبة للطالب:(  أغسطس ٣١يونيو الى  ٢٢من 

o  عيد القديس راعي المدرسة ويوم العيد الوطني المحلي 

  ساعات الدوام المدرسي  
 التعليم الثانوي:

االنتهاء ساعة االستراحة   الساعات ساعة البدء  

 األولي ٠٨:١٠ ٠٩:٠٠ ٠٩:٠٥ - ٠٩:٠٠

 الثانية ٠٩:٠٥ ٠٩:٥٠ ١٠:٠٠ - ٠٩:٥٠

 الثالثة  ١٠:٠٠ ١٠:٤٥ ١٠:٥٥ - ١٠:٤٥

 الرابعة  ١٠:٥٥ ١١:٤٠ ١١:٥٠ - ١١:٤٠

 الخامسة  ١١:٥٠ ١٢:٣٥ ١٢:٤٠ - ١٢:٣٥

 السادسة  ١٢:٤٠ ١٣:٢٥ ١٣:٣٠ - ١٣:٢٥

 السابعة ١٣:٣٠ ١٤:١٠ 
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  معلومات عن النظام المدرسي:

 مرحلة التعليم النجاح الفئة العمرية البلد

 مراكز رعاية الُرضع (اختياري)  - ٢,٥ – ٤ اليونان

 روضة األطفال (إلزامي)  - ٤ –٦ اليونان

التعليم االبتدائي (إلزامي) –المدرسة االبتدائية  - ٦ – ١٢ اليونان  

  ال يقل متوسط األداء عندما- أوال ١٢ – ١٥ اليونان
  .١٣عن لتلميذ / التلميذة السنوي ل

يحصل التلميذ / التلميذة  عندما- ثانيا
  . ١٠ال يقل عن  درجات متوسط على
  
لم ينجح التلميذ / التلميذة النجاح  إذا

قتين السابقتين فيجب عليه ان ي بالطر
يخوض االمتحان مرة أخري في  

  شهر سبتمبر.

مرة أخري يجب   وفي حالة الفشل
  تكرار العام الدراسي بأكمله  

 

التعليم  –  gymnasio)( اإلعداديةالمدرسة 
 ) إلزاميالمتوسط (

التعليم  –المدرسة الثانوية العامة والمهنية   ١٥ – ١٨ اليونان
اختياري) الثانوي (   

التعليم العالي في الجامعات ومعاهد التعليم الفني     ١٨+ اليونان
التعليم العالي (اختياري)  –   
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 المؤسسات الداعمة 

  :الدينية وزارة التعليم والبحث العلمي والشئوناسم المؤسسة الداعمة 

  :37 العنوان Andrea Papandreou str., Maroussi, PC 151 80, Athens 

  :الموقعhttps://www.minedu.gov.gr/ 

 :البريد االلكتروني udonde@minedu.gov.grοsp 

  :3359-2103442212،  3273-3272 344 210هاتف 

  :بيكندرو أكشن إيدإاسم المؤسسة الداعمة 

  :93العنوان Petras, Kolonos, PC 10444, Athens 

 الموقع :http://epikentro.actionaid.gr 

  :البريد االلكترونيepikentro@actionaid.org 

  :215.555.7345هاتف 

   اسم المؤسسة الداعمة: مركز تنسيق أثينا لقضايا المهاجرين والالجئين(ACCMR) 

 :45 (الطابق الرابع) العنوان Maizonos St, PC 10438, Athens 

 الموقع: https://www.accmr.gr 

  :البريد االلكترونيaccmrinfo@gmail.com 

  :5246225 210 (30+)هاتف 

  :مركز اجتماعي  –ستيكي متناستون  اسم المؤسسة الداعمة 

  :15 - 13العنوان Tsamadou Str. PC 10683, Athens – Exarchia 

  :15الموقع.espivblogs.net/about/-https://tsamadou13 

 :البريد االلكتروني  - 

  :2103813928هاتف 

  

 

 معلومات االتصال في حاالت الطوارئ 

  اسم المنظمة: المجلس اليوناني لالجئين– GCR 

 المواقع :https://www.gcr.gr ، https://www.facebook.com/gcr.gr/ 

  :1 - 2103800990الهاتف في حاالت الطوارئ   

  صيدلية التضامن  –اسم المنظمة: العيادة االجتماعية 

  :المواقعathina.gr/-http://www.kifa ،gr.facebook.com/KoinonikoIatreioPharmakeioAthinas-https://el 

  :3802037 210الهاتف في حاالت الطوارئ 

  :الالجئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون اسم المنظمة-UNHCR  

  :الموقعhttp://www.unhcr.org 

  :2007800  216الهاتف في حاالت الطوارئ 

 :اسم المنظمةMédecins Sans Frontières  -  أطباء بال حدود 

  :الموقعhttps://msf.gr 

  :500 200 5 210الهاتف في حاالت الطوارئ 

  100الشرط: هاتف 

  :199هاتف قسم اإلطفاء 

  :112هاتف الخدمة الطبية 

  166: اإلسعافهاتف سيارة 
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