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  تعليمی نظام کے بارے ميں معلومات:

  رجسٹريشن کی مدت: رجسٹريشن کی کوئی مدت نہيں ہے کيونکہ پہلی رجسٹريشن کے بعد دستاويزات کو خودبخود آگے منتقل
  کر ديا جاتا ہے۔

 ) 20ستمبر سے  11) مدتوں/سمسٹرز ميں تقسيم کيا جاتا ہے۔ پہال تقريباً، 2امتحان کی مدت: طلباء کے لئے تدريسی سال کو دو 
جون تک جاری رہتا ہے۔ امتحانات کا انعقاد دوسری مدت/سمسٹر کے آخر ميں،  15جنوری سے  21جنوری تک اور دوسرا 

  جون امتحانات کی مدتوں کے دوران کيا جاتا ہے۔   –مئی 
 اسکول ميں حاضری کی پاليسی  

 114وں کی تعداد: غير حاضري  
  :سال عمر ہونے پر طلباء خود)  18ہر غير حاضری کی دليل والدين (يا غيرحاضريوں کی اطالع دہندگی کا طريقہ

دن سے زياده وقت تک بيماری  3کی طرف سے اور وجہ بيان کرتے ہوئے دی جانی چاہئے۔ اگر کوئی طالب علم 
  يٹ کا تقاضا کرتے ہيںکی وجہ سے گهر ميں رہا ہے، تو اسکول طبی سرٹيفيک

 والدين کی مالقاتوں کا اہتمام کيا جاتا ہے۔ عام طور پر، والدين کو -والدين کے دورے کا تعدد: ہر سمسٹر کے اختتام پر، اساتذه
  جب بهی ضرورت ہو تو وه اساتذه اور اسکول کے باقی عملے سے مل سکتے ہيں۔

 :سرکاری چهٹياں  
o ،ہفتہ اور اتوار  
o 28 ،(قومی تعطيل) اکتوبر  
o 24  جنوری (کرسمس بريک)، 7دسمبر سے  
o ،کلين منڈے  
o 25 ،(قومی تعطيل) مارچ  
o ،(ايسٹر کی تعطيالت) پير سے جمعہ تک ايسٹر ڈے  
o ،يکم مئی  
o ،روح القدس کا دن  
o 22   ستمبر تک طلباء کے لئے) 11اگست تک (گرميوں کی چهٹياں؛  31جون سے  
o  اور مقامی قومی تعطيل کا دنپيٹرن سينٹ آف اسکول سيٹ کا دن  

 :اسکول کے اوقات  
  ثانوی تعليم:

  بريک   اختتام  ابتداء   گهنٹے
  پہال/1

08:10  09:00  09:00-09:05  

  10:00-09:50  09:50  09:05  ا دوسر/2

  ا تيسر/3
10:00  10:45  10:45-10:55  

  اچوته/4
10:55  11:40  11:40-11:50  

  پانچواں  /5
11:50  12:35  12:35-12:40  

  چهٹا /6
12:40  13:25  13:25-13:30  

  ں اوسات /7
13:30  14:10      
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  اسکول کے نظام پر معلومات:  

  ملک   عمر کی حد   گريڈ   اسکول ليول 

  يونان   4  – 2.5  -   نرسری (اختياری) 

  يونان  6 – 4  -   کنڈرگارٹن (الزمی)

پرائمری تعليم  –پرائمری اسکول 
  (الزمی) 

  يونان  12 – 6  - 

ثانوی   –ہائی اسکول (جمنازيم) 
  )الزمیتعليم (

. جب اس کی اوسط ساالنہ  1
کارکردگی کا گريڈ کم سے  

  ہو۔  13کم 

. جب اس کا اوسط کالس  2
  ہو۔  10کا گريڈ کم از کم 

  

اگر مندرجہ باال دو طريقوں  
سے طالب علم ترقی نہيں 
کرتا ہے، تو اسے ستمبر  

  ميں دوباره امتحان دينا ہوگا۔

  

پهر بهی ناکام ہو جاتا اگر وه 
ہے تو پهر اسے پورا  
ہرانا  وتعليمی سال پهر سے د

  پڑے گا۔

  يونان   15  – 12

جنرل اور ٹيکنالوجيکل ہائی 
  )   اختياریثانوی تعليم ( –اسکول 

 -  

  

  يونان  18  – 15

ہائر ايجوکيشن انسٹيٹيوشنز اور 
ٹيکنالوجيکل ايجوکيشنل 

اعٰلی تعليم  –انسٹيٹيوشنز 
  (اختياری)  

  يونان   +  18  - 
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  معاون ادارے: 

 معاون ادارے کا نام: وزارت برائے تعليم، تحقيق اور مذہبی امور  
 :ايتهنز80 151اينڈريا پاہانڈريس سٹريٹ، موروسی، پی سی،  37پتہ ،  
  :ويب سائٹhttps://www.minedu.gov.gr /  
 :ای ميلudonde@minedu.gov.grοsp  
 :3359-2103442212، 3273-3272 344 210ٹيليفون  

  :ايپی کينٹرو ايکشن ايڈمعاون ادارے کا نام  
  :ايتهنز10444پيٹراس، کولونوس، پی سی  93پتہ ،  
 :ويب سائٹhttp://epikentro.actionaid.gr  
  :ای ميلntro@actionaid.orgepike  
  :215.555.7345ٹيليفون  

 ) معاون ادارے کا نام: ايتهنز کوآرڈينيشن سينٹر فار مائيگرنٹ اينڈ ريفيوجی ايشوزACCMR(  
 :منزل) ی/چوته4( تهنزيا، 10438ميزونوس، سٹريٹ، پی سی  45پتہ  
  :ويب سائٹhttps://www.accmr.gr  
  :ای ميلaccmrinfo@gmail.com  
 :5246225 210 (30+)ٹيليفون  

  :سوشل سنٹر  – سٹيکی ميٹاناسٹنمعاون ادارے کا نام  
 :ايگزارچيا –  ، ايتهنز10683ساماڈو سٹريٹ، پی سی،  15 – 13پتہ   
  :15ويب سائٹ.espivblogs.net/about-https://tsamadou13/  
  :ای ميل-  
 :2103813928ٹيليفون  

  

  ايمرجنسی رابطے کی معلومات: 

  تنظيم کا نام: گريس کونسل فار ريفيوجيز- GCR  
  :ويب سائٹhttps://www.gcr.gr ,https://www.facebook.com/gcr.gr /  
  :1 - 2103800990ايمرجنسی کال  

  فارميسی آف سوليڈرٹی -کلينک تنظيم کا نام: سوشل  
  :ويب سائٹathina.gr-http://www.kifa/ ,gr.facebook.com/KoinonikoIatreioPharmakeioAthinas-https://el  
 3802037 210رجنسی کال:ايم  

 :تنظيم کا نامUNHCR،UN ريفيوجی ايجنسی، يونان  
  :ويب سائٹhttp://www.unhcr.org  
  :2007800  216ايمرجنسی کال  

  :تنظيم کا نامMedecins sans Frontieres – ٹ بارڈرزؤڈاکٹرز ودآ  
 :ويب سائٹ https://msf.gr  
  :500 200 5 210ايمرجنسی کال  

  :100پوليس ٹيليفون نمبر  
  :199فائر ڈيپارٹمنٹ نمبر  
  :112ميڈيکل سروس ٹيليفون نمبر  
  :166ايمبولينس کيلئے  
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