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 بعدی های مدرسه برای تغییر
 -نیدلاو یراب طالعاتا-

Amt für Schule und 
Weiterbildung 

 

Abteilung Integration, 
Bildungsberatung, 
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Höfflingerweg 1 

Auskunft erteilt: 

Frau Brzesowsky 
Zimmer: 203 
Telefon: 0251/492 - 28 38 
E-Mail: 
brzesowsky@stadt-muenster.de 

 
 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens: Mein Zeichen (Bitte angeben): Münster, 2022 ربمنوا  
 

40.50.0113 

 ،زیعز نیوالد
 

 ککود .ردک دهخوا رییغت  رتباال هءسمدر به ییداتبا ءهسمدر از 23/2024 یلیصحت لاس زا ماش

 در رتشیب هچ هر :منک رکذ نیالدو یبرا را ریز تاعلاطا مهخوا یم نم .دوب هدخوا تر نساآ یریگ میتصم د،ینبدا سمدار دمور
 
 

    از خیارت) لمح هب وطبمر  رسادم در وزشمآ و هطسوتم لتایصتحد روم در اییدبتا هسدرم در اتعالطا بش در 
 (شد خواهد اعالم شما مدرسه مدیریت طریق

    ییداتبا ءهسردم هر رد سرتدس رد ،"نالفتسو-نینوردرا تالیا رد هطستوم حطس" روشورب نتفقرارگر. 

 (دش اهدوخ لماعا ماش هب ماش ءهسمدر تیریدم قیطر از خیارت) ییداتبا ءهسمدر هءعیذر یصخش ءهشاورم ،یشخص پیوند


     رتشیبت لایصحتو  شزوآم رتفد تیاس وب در تنرتنیا رد اه همدرس یاه گاهیاپ 

                                 www.stadt-muenster.de/schulamt/schule-in-muenster/schuldatenbank 

    باز یاهروز و تاعلای اطاه بش" هب دینک گاهن هطستوم و رتباال سرمدا یتاعلااط یاهدادیرو" 


    قیطر از هلمج زا) دنک یم ینابیتپش هسردم تیالعف هنیزم رد یریگ میتصم ءهسوپراز  هک ،هسردم یاسنشنرواه راوشم مرکز 
 (اه هبحاصم یبایارز و شیماآز صیشخت

 

 .دنک یم هیصوت - هنابز دنچ ومزلت روص رد - و هسردم کار دمور در تلاسوا اب هک ،یلیصحت رهومشا
 

 

 .دیریگب یبوخ میمصت ناتدنفرز و امش منک یمآرزو 

 دستور به
 

 

Klaus Ehling 
 رتشیب تلایصحت و سرمدا رتفد سئیر
 

 
 

 
 

 

 
 

 

mailto:brzesowsky@stadt-muenster.de


 اطالعات برای شب و روز های باز
 

Hauptschulen ساعت  روز های باز ساعت شب اطالعات 

Hauptschule Coerde  
Dachsleite 32-36 31.01.2023 17:00   

Hauptschule Hiltrup  
Westfalenstraße 199 23.01.2023 18:00   

Hauptschule Wolbeck  
Von-Holte-Straße 56 31.01.2023 18:00   

Waldschule Kinderhaus  
Große Wiese 14 17.01.2023 19:00 18.01.2023 14:00-15:30  

 

Realschulen ساعت روز های باز ساعت شب اطالعات 

Erich-Klausener- Realschule  
Bismarckallee 55   14.01.2023 10:00- 

Geschwister-Scholl-Realschule  
Von-Humboldt-Straße 14 

15.11.2022 

19:00  
سالن 

 اجتماعات

Waldschule 

Kinderhaus 

  

Johannes-Gutenberg-Realschule  
Am Klosterwald 30    10.12.2022 10:00-13:00 

Erna-de-Vries-Realschule  
Spichernstraße 17   12.01.2023 16:30-19:00 

Realschule im Kreuzviertel  
Finkenstraße 76 

  12.01.2023 16:30-19:00 

Realschule Wolbeck  
Von-Holte-Straße 56 28.11.2022 19:30  02.12.2022 16:00-18:00 

 

PRIMUS-Modell-Schule 1-10 ساعت روز های باز ساعت شب اطالعات 

PRIMUS-Schule Berg Fidel/Geist  
Standort Grevingstraße 24 19.10.2022 19:00 19.10.2022 08:00-15:30 

 

Sekundarschule  

Friedensreich- Hundertwasser -Schule 
Tilbecker Straße 24 

 .امکان پذیر نیست 2023/2024ثبت نام برای سال تحصیلی  .منقضی شده است

 

Städtische Gymnasien ساعت روز های باز ساعت شب اطالعات 

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium  
Grüne Gasse 40 12.01.2023 19:30 24.01.2023 15:30-18:00 

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium  
Dieckmannstraße 141 11.01.2023 19:00 12.01.2023 16:00-18:00 

Geschwister-Scholl-Gymnasium  
Von-Humboldt-Straße 14 11.01.2023 19:00-21:00 13.01.2023 15:00-18:00 

Gymnasium Paulinum  
Am Stadtgraben 30 10.01.2023 19:30  13.01.2023 16:00 

Gymnasium Wolbeck  
Von-Holte-Straße 56 11.01.2023 19:00-21:00 13.01.2023 16:00-19:00 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Immanuel-Kant-Gymnasium  
Westfalenstraße 203 15.12.2022 19:00 17.12.2022 10:30 

Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium  
Sonnenstraße 18 

18.01.2023 
18:30 

(digital/ تالیجید ) 
19.01.2023 16:00 

Pascal-Gymnasium  
Uppenkampstiege 17 

09.01.2023 19:30-21:30 11.01.2023 15:00-18:00 

Ratsgymnasium 
Bohlweg 7 

  14.01.2023 09:30 

Schillergymnasium  
Gertrudenstraße 5 13.01.2023 18:00 14.01.2023 10:00 

Wilhelm-Hittorf-Gymnasium  
Prinz-Eugen-Straße 27 11.01.2023 19:30 14.01.2023 10:00 

 

Bischöfliche Gymnasien ساعت روز های باز ساعت شب اطالعات 

Gymnasium St. Mauritz  
Wersebeckmannweg 81 13.12.2022 19:00 14.01.2023 11:00 

Kardinal-von-Galen-Gymnasium  
Zum Roten Berge 25 

 
08.12.2022 
سالن 

 اجتماعات

19:30 09.12.2022 16:00 

Marienschule 
Hermannstraße 21 07.12.2022 19:00 10.12.2022 11:00 

 

Städtische Gesamtschulen ساعت روز های باز ساعت شب اطالعات 

Gesamtschule Münster-Mitte  
Jüdefelderstr. 10 

05.12.2022 
 غذاخوریسالن 

 

19:00 
14.01.2023 12:00-14:00 

Mathilde-Anneke-Gesamtschule  
Andreas-Hofer-Str. 30 
 
Manfred-von-Richthofen-Straße 46 

08.12.2022 
12.12.2022 
سالن 

 اجتماعات

19:30 

19:30 
14.01.2023 12:00-15:00 

 

Bischöfliche Gesamtschule Infoabend Uhrzeit 
Tag der 

offenen Tür 
Uhrzeit 

Friedensschule  
Echelmeyerstraße 19 03.11.2022 19:30 26.11.2022 14.00-18:00 

 یشود. اگر م یاعالم م شان خود با مسوولیتتوسط مدرسه  ،خیدر تار رییمدارس, هر گونه تغگزارش طبق  2022از ماه نوامبر
 .دیدر مدرسه بپرس مایلطفا مستق د،یمطمئن شو دیخواه

 !لطفاً توجه داشته باشید که برای بسیاری از عصرهای اطالع رسانی و "روزهای باز" باید از طریق وب سایت مدرسه ثبت نام کنید
این اطالعات را می توان در وب سایت مدرسه مربوطه  .برخی مدارس عصر های اطالعاتی خود را به صورت آنالین ارائه می کنند

 .نیز یافت

 www.land.nrw/corona :های مشارکت و دسترسی در فرمان مراقبت از کرونا نیز توجه داشته باشیدمحدودیتلطفاً به 

 
 



 
 
 

 

 یلیتکم التیتحص  افراد تماس شما در اداره مدرسه و

 مشوره در امور آموزش
 بخش ادغام، مشوره در امور آموزش، کار اجتماعی مدرسه

 پیشنهاد: مشوره مدرسهء چند زبانه

Höfflingerweg 1 
 

48153 Münster 

 مرکز قرار مالقات گذاشتن

Telefon: 02 51/4 92-28 28 

 
 مدرسه یمرکز مشاوره روانشناس

 در انتخاب مدرسه یریگ می: کمک در تصمشنهادیپ

 
Telefon: 02 51/4 92-40 81 

 

 اطالعات در مورد روند ثبت نام
 بخش پرسنل، بودجه

 
  

Telefon: 02 51/4 92-40 51  
 muenster.de-Mail: VoigtSusanne@stadt-E 

 
 .مدت ارائه شده است انیاست که به گزارش م یمدارس متوسطه در مونستر در نامه ا یدر مورد روش ثبت نام برا شتریاطالعات ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persisch                                                                                                                      
 


