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 .انا اسمي ألبيرطو صوريا وأعمل آرئيس شعبة التعليم الثانوي في مرآز التعليم
آل المعلومات التي يتحصل عليها من اآلن فصاعدا من طرف المشرفة على االستقبال سيتم إخبار اآلباء بذلك في 

 من الفصل والمجموعة اللذين تم اختيارهما لك من أتأآد. اجتماع مع آل التالميذ الذين تم تسجيلهم في نفس الفترة معك
في جدول الحصص يتجد الشعب والمواد التي عليك دراستها طوال السنة . طرف المصلحة اإلقليمية و من تواقيتك

 . وآذلك سوف أدلك على فصلك والفصول المعدة للالختصاصات
هناك السلك األول . تويات أو أربع سنوات وهي على سلكينالتعليم الثانوي اإللزامي الذي تنتمي إليه ينقسم إلى أربعة مس

 . المقسم بدوره إلى مستويين أول وثان والسلك الثاني المقسم هو اآلخر إلى المستوى األول والثاني
فاإلجبارية منها المهمة والتي هي المواد األساسية آاللغة . فالمواد التي سوف تدرسها منها اإلجبارية ومنها االختيارية

سيتم تلقينك مجموعة مبادئ أساسية من أجل تسهيل استيعابك لباقي المواد اإلجبارية مثل العلوم . اإلسبانية والرياضيات
 .االجتماعية والعلوم الطبيعية والتكنلوجية والموسيقى والتربية البدنية والفنية

وهناك آذلك مواد أخرى اختيارية تمنحك مجموعة من اإلمكانيات حسب اهتماماتك وميولك مثل اللغة األجنبية الثانية 
 .والتكوين المهني األولي إلى جانب الثقافة الكالسيكية

ن خمس أو واحدة من بي" ب"أو " أ"إذا آنت في المستوى الرابع سيمكنك اختيار من بين مجموعة من أنواع الرياضيات 
 .مواد أخرى مثال الفيزياء والكيمياء والبيولوجية والجيولوجية والموسيقى والفن التشكيلي والتكنلوجية

السنة الدراسية مقسمة إلى ثالث دورات في نهاية آل دورة ستصلك في بيتك معلومات حول العالمات التي حصلت 
 .ةعليها في آل مادة والسلوك الذي أظهرته أثناء الحصص الدراسي

 .السنة الدراسية تبدأ في األسبوع الثاني من شهر سبتمبر وتمتد إلى األسبوع الثالث من شهر يونيو
عند إآمالك واجتيازك بنجاح المستوى الرابع ستحصل على شهادة التعليم الثانوي وهذه الشهادة تمكنك من االلتحاق 

 .لمهني أو البكالوريابسوق العمل أو من استكمال الدراسة في شعب أخرى مثل التكوين ا
آذلك .  سنة في المدرسة18إذا لم تكرر في مرحلة التعليم االبتدائي لك الحق في التكرار سنتين أخريين والبقاء إلى سن 

 . سنة وتريد االلتحاق بالتكوين المهني يمكنك االستفادة من برامج الضمان االجتماعي16إذا آان سنك أآثر من 
 


