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 الشهادة الدراسية لألب/األم
 ما هي الشهادة الدراسية التي حصلتم عليها؟

 *(يُرجى ذكر أعلى شهادة فقط. يُرجى ذكر البيانات لكال الوالدين!)
 األب األم 

  ☐ ☐ شهادة المدرسة االبتدائية/شهادة المدرسة الشعبية ]1[
   

 شهادة المدرسة المتخصصة  ]2[
 (الشهادة المتوسطة، شهادة المدرسة العليا المتخصصة) 

☐ ☐ 

   
 ☐ ☐ )POSشهادة المدرسة العليا التقنية المتعددة ( ]3[

   
شهادة المدرسة الثانوية المتخصصة، شهادة المدرسة العليا  ]4[

 المتخصصة
☐ ☐ 

   
شهادة الثانوية العامة (جيمنازيوم أو شهادة المدرسة الثانوية  ]5[

 )EOSالمتخصصة (المدرسة الثانوية الموّسعة)
☐ ☐ 

   
 ☐ ☐ شهادة مدرسية أخرى ]6[

   
 ☐ ☐ إنهاء المدرسة بدون شهادة مدرسية/عدم االلتحاق بمدرسة ]7[

   
 ☐ ☐ ال توجد شهادة دراسية حتى اآلن ]8[

      
 

                                                            
 يُقصد بـ "الوالدين" المخوالن بالرعاية حاليًا. *
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 التدريب المهني لألب/األم
 هل أتممت تدريبًا مهنيًا؟ في حالة نعم، فما هو؟

 *(يُرجى ذكر أعلى شهادة فقط. يُرجى ذكر البيانات لكال الوالدين!)

 
 األب األم 

 ☐ ☐ التعليم (التدريب العملي المهني) ]1[
   

 المدرسة المهنية، المدرسة التجارية  ]2[
 المدرسي المهني)(التدريب 

☐ ☐ 

   
المدرسة المتخصصة (مثل المدرسة التي تخرج المايستر والفنيين،  ]3[

 أو األكاديمية المهنية، أو األكاديمية المتخصصة) 
☐ ☐ 

   
 ☐ ☐ المدرسة الثانوية المتخصصة، المدرسة الهندسية ]4[

   
 ☐ ☐ الجامعة، الكلية  ]5[

   
 ☐ ☐ شهادة تدريبية أخرى ]6[

   
 ☐ ☐ ال توجد شهادة مهنية ولست ملتحقًا بتدريب حاليًا ]7[

   
 ما زلت في تدريب مهني  ]8[

 (متدرب، طالب)
☐ ☐ 

 

                                                            
 حاليًا. يُقصد بـ "الوالدين" المخوالن بالرعاية *
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 وظيفة األب/األم 
 أي البيانات التالية المتعلقة بالوظيفة ينطبق عليك؟ 

 *يُرجى ذكر البيانات لكال الوالدين!)
 األب األم 

   حاليًا ...
   

 غير عامل ]1[
 (رب/ربة منزل، تلميذ/تلميذة، طالب/طالبة، متقاعد/متقاعدة، وهكذا)

☐ ☐ 

   
 ☐ ☐ عاطل ]2[

   
(هارتس  IIموظف بدوام كامل مع الحصول على معونة البطالة  ]3[

4( 
☐ ☐ 

   
موظف بدوام جزئي أو حسب الساعات مع الحصول على معونة  ]4[

 )4(هارتس  IIالبطالة 
☐ ☐ 

   
 ☐ ☐ إعفاء مؤقت (مثًال فترة رعاية طفل) ]5[

   
 ☐ ☐ عامل بدوام جزئي أو حسب الساعة ]6[

   
 ☐ ☐ عامل بدوام كامل ]7[

   
 ☐ ☐ متدرب ]8[

 

 

                                                            
 يُقصد بـ "الوالدين" المخوالن بالرعاية حاليًا. *
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 الوضع العائلي
 مع من يعيش طفلكم بصفة أساسية؟ 

 (هنا يُرجى فقط تحديد خيار)
 

 ☐ الوالدان األصليان ]1[
  

 ☐ األم وشريكها ]2[
  

 ☐ الزوج وشريكته ]3[
  

 ☐ األم ]4[
  

 ☐ األب  ]5[
  

 ☐ الجدان أو أقرباء آخرون ]6[
  

 ☐ والدان للرعاية/والدان بالتبني ]7[
  

 ☐ في ملجأ  ]8[
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