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شهادة إنهاء السنة الحادية عشرة
معلومات لألباء

الدرجة الثانویة
السنة

11S

وتطوير
معارف ومهارات،
مدة التعليم اإللزامي إحدى عشرة سنة .ويهدف إلى إكساب الطالب
َ
ِ
رأي ِه وشخصيتِه .تتيح المدرسة للطالب
وتمرين ملكاتِه الفكرية واليدوية واإلبداعية والبدنية
وتكوين ِ
ِ
ِ
َ
االنخراط في الحياة االجتماعية والمهنية والمدنية من خالل معرفة نفسِ ه والعالم الذي يحيط به ومن
خالل احترام اآلخرين.
الحقا للنشرة التي تتح دث عن السنتین التاسعة والعاشرة من الدرجة ا لثانویة األولى (المرحلة )3

یوضح ھذا المنشور ش روط الحصول على الشھادة لط الب السنة الحادیة عشرة و شروط اإللتحاق
.باألقسام اإلستدراكیة ثم فرص التكوین ما بعد المرحلة اإللزامیة.
www.vd.ch/scolarite

المصادر:

قانون التعليم اإللزامي ()LEO
الالئحة التنفيذية لقانون التعليم اإللزامي ()RLEO
اإلطار العام للتقييم ()CGE
اإلطار القانوني والتنظيمي واإلطار العام للتقييم ()CGE
هما فقط المعتمَدان في المعالجة الشاملة لمختلف لحاالت.

معلومات عامة
تشتمل الدرجة الثانوية  Iعلى مساريْن :المسار المتوسط
( )VP, voie prégymnasialeوالمسار العا
م (.)VG, voie générale
في المرحلة  ،3يتابع الطالب دراس َته حسب األهداف المحددة
في الخطة التعليمية الروماندية ( )PERوبرامج المقاطعة .في
السنة الحادي َة عشرة ،يشتمل الجدول الدراسي على  33حصة
في األسبوع .ويجري تطوير طرق العمل واستراتيجيات التعلم
المناهج الدراسي ِة كافة.
والقدرة على التعاون والتواصل في تعليم
ِ

التقييم
يُق َيم عمل الطالب في المفكرة بعالمات من  1إلى  6مع أنصاف
العالمة (األعمال األساسية  TSواألعمال االستيعابية .)TA
أعلى عالمة  ،6وأدناها  .1أما عتب ُة القبول فـ .4

الخطة التعليمية الروماندية ()PER
www.plandetudes.ch
ت التعليم اإللزامي في القسم
تعرّف الخطة التعليمية الروماندية محتويا ِ
الناطق بالفرنسية من سويسرا .وتصف ما يجب على الطالب تعلُمَه
في سنوات دراستهم اإلحدى عشرة.

األعمال األساسية ( :)TS, travaux significatifsهي
التي يتم من خاللها تقييم األداء المدرسي للطالب بانتظام
عمل
طوال العام .وتش ّكل العناصرَ األساسية للتقييم .يدور ك ُل
ٍ
أساسي حول هدف تعليمي واحد على األقل تعرّفه الخطة
التعليمية الروماندية ( )PERويكون واح ٌد أو أكثر من
مكوناته هدفا ً تعليمياً.

ُتر َتب نتائج حساب متوسط العالمات التي نالها الطالب حسب
فئات المناهج وتستند القرارات المتعلقة بمسار الطالب إلى
األعمال االستيعابية ( :)TA, travaux assimilésهي
مجموع ما نال من عالمات في كل فئة.
سلسلة األعمال التي ُتثبت فقط استيعابَ المعارف أو التقنيات
وفي نهاية الفصل الدراسي ونهاية السنة الدراسية ،ي َ
الدقيقة .ولمجموع هذه األعمال تقيي ٌم شام ٌل واحد في كل مادة.
ُعطى الطالب
وال يجوز أن يتخطى عد ُد هذه األعمال االستيعابية لكل مادة
َ
ومتوسط
كشف عالمات وجدو َل غياب
بيان تقييم وضع .يتضمن
َ
من المواد ربعَ مجموع األعمال المُح َتسبة.
العالمات التي نالها الطالب في كل مادة مدوَّ راً إلى أقرب نصف
عالمة .وفي نهاية السنة الدراسية وعند تبديل المسار أو المستوى
في نهاية الفصل الدراسي األول ،ي َ
القرار المتعلق بمساره التعليمي .يضاف هذا
ُعطى الطالب كشفا ً بمتوسط عالماتِه يتضمن
َ
الكشف إلى التقرير المدرسي.

شهادة إنهاء الدراسة الثانوية
امتحان شهادة .تجدون ِشرحا ً مفصالً لكيفية إجراء االمتحانات في قسميْ المسار
جري المؤسسة
َ
في نهاية السنة الدراسيةُ ،ت ِ
المتوسط و المسار العام.
يكون الطالب قد أت َم السنة الدراسية الحادي َة عشر َة و َت َق َّد َم لجميع
وللحصول على شهادة إنهاء الدراسة الثانوية ،يجب أن
َ
امتحانات الشهادة.
ً
َ
ُتم َنح شهادة الدراسة الثانوية استنادا إلى متوسط العالمات التي نالها الطالب في نهاية السنة الحادية عشرة .يُقدَّر متوسط
عالمات نهاية السنة كما يلي:
ُ
َ
ً
امتحان فيها ،يوافق المتوسط السنوي النهائي المتوسط السنوي مدَّورا إلى أقرب نصف عالمة;
•في المواد التي ال
َ
ُ
المتوسط السنوي لـ  80%وعالمة االمتحان
•أما المواد التي فيها امتحان ،فيدخل في حساب المتوسط السنوي النهائي
لـ .%20

للطالب وأهاليهم االطال ُع على نتائج االمتحانات بعد التصحيح.
يمكن
َ
المعدل السنوي ،مثال لحساب

متوسط النقط المحصلة في القسم

4,5

		

النقطة المحصلة في القسم

4

		

الحساب(4 x 0,2) + (4,5 x 0,8) = :

4,4

المعدل السنوي النھائي

4,5

المسار المتوسط ()VP
االمتحانات
في المسار المتوسطُ ،تجرى االمتحانات في المواد التالية:
– اللغة األلمانية؛
– اللغة الفرنسية؛
– اللغة اإلنجليزية؛
– الرياضيات؛

– خيار نوعي.

المحصلة في مختلف أقسام االمتحان إلعطاء عالم ٍة
وآخر شفهي .و ُتج َمع النتائج
المتحان تحريري
وتخضع جميع المواد
َ
َ
ٍ
واحدة في امتحان المادةُ ،تدوَّ ر إلى أقرب نصف عالمة.

شروط منح الشهادة
ال تختلف شروط منح الشهادة عن شروط الترفيع من سن ٍة إلى أخرى في الدرجة الثانوية .وللحصول على شهادة إنهاء الدراسة
ل طالب المسار المتوسط على مجاميع العالمات التالية في الفئات  Iو IIو:III
الثانوية ،يجب أن يحص َ
الفئة I

اللغة الفرنسیة  +الرياضيات  +اللغة األلمانية
 +علوم الحياة  +خيار نوعي

 20عالمات فما فوق

الفئة II

َ
المواطنة
اللغة اإلنجليزية  +الجغرافيا –
 +التاريخ – األخالق والثقافات الدينية

 12عالمات فما فوق

الفئة III

الفنون البصرية  +الموسيقى

الحاالت الحدية

نقص عالمة واحدة على األكثر في الفئات الثالث مجتمعة
ونقص نصف عالمة على األكثر في فئ ٍة واحدة.

 8عالمات فما فوق

فرص التكوين التالية لمرحلة التعليم اإللزامي
يستطيع الطالب الحائز على شهادة إنهاء الدراسة الثانوية في المسار المتوسط الوصو َل إلى جميع فروع التكوين التالية لمرحلة
التعليم اإللزامي ،من الكلية (المدرسة العليا أو الثانوية) إلى التدريب المهني في المؤسسات والمدارس المهنية.

حصول الطالب الراسبين في المسار المتوسط على شهادة المسار العام
بطل ٍ
ب من الوالديْن ،يستطيع الطالب الذي لم يحصل على شهادة إنهاء الدراسة الثانوية في المسار المتوسط الحصو َل على
شهادة المسار العام إذا حصل على مجاميع العالمات التالية في الفئات  Iو IIو:III
الفئة I

اللغة الفرنسية  +الرياضيات  +اللغة األلمانية
 +علوم الحياة  +خيار نوعي

 18عالمات فما فوق

الفئة II

َ
المواطنة
اللغة اإلنجليزية  +الجغرافيا -
 +التاريخ  -األخالق والثقافات الدينية

 11عالمات فما فوق

الفئة III

الفنون البصرية  +الموسيقى

الحاالت الحدية

نقص عالمة واحدة على األكثر في الفئات الثالث مجتمعة
ونقص نصف عالمة على األكثر في فئ ٍة واحدة.

 8عالمات فما فوق

لدخول مدارس الثقافة العامة والتجارة العليا (الثانويات العامة والتجارية) أو مدارس الترقي المهني أو االنتساب إلى صف
االستدراك  ،2يجب على طالب المسار المتوسط الراسب الحاصل على شهادة إنهاء الدراسة الثانوية في المسار العام أن
يكون قد حصل على النتائج التالية:
َ
المتوسط السنوي النهائي  4فما فوق في مادتين على األقل من الفئة  Iإحداهما اللغة الفرنسية و/أو الرياضيات.

المسار العام ()VG
شروط االنتقال من مستوى إلى آخر (الفصل األول)
المستوى  > 1المستوى 2

في نهاية الفصل األول ،يمكن أن ينتق َل الطالب من المستوى  1إلى المستوى  2إذا
حصل في إحدى المواد المتقدمة على متوسط عالمات فصلي قدرُه:
–  5,5فما فوق؛
–  ،5بإشار ٍة من مدرِّ س(ة) المادة.

المستوى  > 2المستوى 1

يمكن أن ينز َل الطالب من المستوى  2إلى المستوى  1بطل ٍ
ب من الوالدَ يْن أو بإشار ٍة
من مدرّ س(ة) المادة.

االمتحانات
في المسار العامُ ،تجرى االمتحانات في المواد التالية:
– اللغة اإلنجليزية؛
– اللغة الفرنسية؛
– خيار تخصص مهني ()option de compétences orientées métiers OCOM
– الرياضيات؛
		 حِرفي أو فني أو تجاري أو تقاني (أو خيار نوعي).
– اللغة األلمانية؛
وآخر شفهي .ويخضع خيار
المتحان تحريري
تخضع مواد اللغة الفرنسية والرياضيات واللغة األلمانية واللغة اإلنجليزية
َ
ٍ
المحصلة في
آخر من التقييم يتناسب مع محتوياتهُ .تج َمع النتائج
التخصص المهني المتحان شفهي و/أو تحريري ،أو
َ
لشكل َ
ٍ
مختلف أقسام االمتحان إلعطاء عالم ٍة واحدة في امتحان المادةُ ،تدوَّ ر إلى أقرب نصف عالمة.

شروط منح الشهادة
ال تختلف شروط منح الشهادة عن شروط الترفيع من سن ٍة إلى أخرى في الدرجة الثانوية .وللحصول على شهادة إنهاء الدراسة
الثانوية ،يجب أن يحص َل طالب المسار العام على مجاميع العالمات التالية في الفئات  Iو IIو ،IIIأيا ً كانت المستويات المتبعة
في اللغة الفرنسية والرياضيات واللغة األلمانية:
اللغة الفرنسية  +الرياضيات  +اللغة األلمانية
 +علوم الحياة
 +خيار نوعي (حِرفي أو فني أو تجاري أو تقاني)
َ
المواطنة
اللغة اإلنجليزية  +الجغرافيا -
 +التاريخ  -األخالق والثقافات الدينية

الفئة I

 12عالمات فما فوق

الفئة III

الفنون البصرية  +الموسيقى
 +األنشطة اإلبداعية واليدوية  /التربية الغذائية

 12عالمات فما فوق

الحاالت الحدية

قص عالمة ونصف العالمة على األكثر في الفئات الثالث مجتمعة
ونقص عالمة واحدة على األكثر في فئة واحدة.

الفئة II

 20عالمات فما فوق

تعريف المرحلة 3
توجد في موقعنا اإللكتروني نشرة توضيحية حول المرحلة الثالثة:

.Documents traduits d’information aux parents – Parent information and translated documents < www.vd.ch/scolarite

خيارات التخصص المهني ( )OCOM, options de compétences orientées métiersفي المسار العام
توجد في موقعنا اإللكتروني نشرة توضيحية حول خيارات التخصص المهني (:)OCOM

.Documents traduits d’information aux parents – Parent information and translated documents < www.vd.ch/scolarite

فرص التكوين التالية لمرحلة التعليم اإللزامي
يستطيع الطالب الحائز على شهادة إنهاء الدراسة الثانوية في المسار العام الوصول إلى ما يلي من فروع التكوين التالية
لمرحلة التعليم اإللزامي :مصدَّقة تكوين مهني اتحادية وشهادة كفاءة اتحادية.
دخول مدارس الثقافة العامة والتجارة العليا (الثانويات العامة والتجارية) أو مدارس الترقي المهني
يستطيع الطالب الحاصل على شهادة إنهاء الدراسة الثانوية في المسار العام دخو َل مدارس الثقافة العامة والتجارة العليا أو
مدارس الترقي المهني بالشروط التالية:
المواد الثالث التي ُتدرَ س على المستوى :2
اللغة الفرنسية  +الرياضيات  +اللغة األلمانية  +علوم الحياة

 18عالمات فما فوق

أو
ُ
ُ
مادتان تدرسَ ان على المستوى  2ومادة تدرَ س على المستوى :1
اللغة الفرنسية  +الرياضيات  +اللغة األلمانية  +علوم الحياة

 19عالمات فما فوق

الحاالت الحدية

نقص نصف عالمة على األكثر في مجموع العالمات.

صفوف االستدراك للطالب الراسبين في المسار العام
موجهة إلى طالب المسار العام الذين فشلوا للمرة الثانية في الحصول على الشهادة أو الذين رسبوا
صفوف االستدراك هذه
َ
(أعادوا السنة) مرتين خالل مسارهم الدراسي .وهي تتيح لهؤالء الطالب الحصو َل على شهادة إنهاء الدراسة الثانوية العام
ً
ً
بعد إتمامهم ً
تكميلية واحدة.
دراسية
سنة
َ
يمكن قبول المهتم أو الراغب من الطالب في الصف االستدراكي إذا حقق
شرط السن (أال يكون قد تجاوز  17سنة بالتمام
حتى  31تموز/يوليو) .ويُتخذ هذا اإلجراء بالتنسيق بين الطالب وبين والديه.

ب
منح الشهادة أو االنتسا ِ
بصف ٍة عامة ،تخص الحاالت الحدية األوضاع التي تكون فيها نتائج الطالب أدنى شيئا ً يسيراً جداً من تلك المطلوبة لتلبية شروط ِ
القبول في مدارس الثقافة العامة والتجارة العليا (الثانويات العامة والتجارية) .ال ينطبق مفهوم الحالة الحدية على قرارات
إلى صفوف االلتحاق أو
ِ
االنتقال من مستوى إلى آخر .الذي ّ
يبت في الحاالت الحدية هو مجلس اإلدارة.
ب من الوالدين ،بتقييم الظروف المحتملة الخاصة (كتأثر تعليم الطالب تأثراً بالغا ً ودائما ً
يقوم مجلس اإلدارة ،بطل ٍ
بمرض مستديم ،أو وصول الطالب
ٍ
مؤخراً من مقاطع ٍة أخرى أو من خارج البالد) .ولقبول ظر ٍ
ف ما خاص ،يجب أن يقعَ في التقدير أن النجاحَ كان ممكنا ً لواله.
يمكن طعن قرارات الترفيع بطل ٍ
ب يقدَ م للمديرية على العنوان التالي:

)(Instruction des Recours, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne

 .يمارَ س حق الطعن خطيا ً خالل  10أيام من تاريخ اإلخطار به ،مع إرفاق نسخ ٍة من القرار محل الطعن.

صفوف االلتحاق في ختام المسار العام
تهدف صفوف االلتحاق ،بعد إتمام سنة دراسية تكميلية واحدة وتحقيق شروط معينة ،إلى فتح الباب أمام الطالب لاللتحاق
بمختلف فروع التكوين التالية لمرحلة التعليم اإللزامي.
توجد صفوف التحاق في كثير من مؤسسات التعليم اإللزامي المنتشرة في أرجاء مقاطعة فود.
يوجَّ ه طلبُ االنتساب إلى صف االلتحاق إلى المؤسسة التعليمية التي درس فيها الطالب السن َة الحادي َة عشرة ،ويق ِّدم هذا
الطلب
َ
يسجل الطالب في المؤسسة التعليمية األقرب إلى محل إقامته.
والدا الطالب في آخِر شهر كانون الثاني/يناير .من حيث المبدأَ ،
صفوف االلتحاق 1
بعد إتمام سنة دراسية تكميلية في التعليم اإللزامي ،تتيح صفوف االستدراك  1للطالب الحاصل على شهادة إنهاء الدراسة
الثانوية في المسار العام تحصي َل النتائج التي تتيح له دخو َل مدارس الثقافة العامة والتجارة العليا (الثانويات العامة والتجارية)
أو مدارس الترقي المهني.
يستطيع الطالب الحاصل على شهادة إنهاء الدراسة الثانوية في المسار العام االنتساب إلى صف االلتحاق  1بالشروط التالية:
المواد الثالث التي ُتدرَ س على المستوى :2
اللغة الفرنسية  +الرياضيات  +اللغة األلمانية

 12عالمات فما فوق

أو
مادتان ُتدرسَ ان على المستوى  2ومادة ُتدرَ س على المستوى :1

اللغة الفرنسية  +الرياضيات  +اللغة األلمانية

 13عالمات فما فوق

أو
مادة ُتدرَ س على المستوى  2ومادتان ُتدرسان على المستوى :1

اللغة الفرنسية  +الرياضيات  +اللغة األلمانية

 14عالمات فما فوق

أو
المواد الثالث التي ُتدرَ س على المستوى :1

اللغة الفرنسية  +الرياضيات  +اللغة األلمانية

الحاالت الحدية

 15عالمات فما فوق

نقص نصف عالمة على األكثر في مجموع العالمات.

صفوف االلتحاق 2
بعد إتمام سنة دراسية تكميلية في التعليم اإللزامي ،تتيح صفوف االستدراك  2للطالب الحاصل على شهادة إنهاء الدراسة
الثانوية في المسار العام أن يحص َل [أيضاً] على شهادة المسار المتوسط.
يستطيع الطالب الحاصل على شهادة إنهاء الدراسة الثانوية في المسار العام
االنتساب إلى صف االلتحاق  2إذا درس المواد
َ
األساسية الثالث على المستوى  2وحصل على مجاميع العالمات التالية في الفئتين  Iو :II
الفئة II

اللغة الفرنسية  +الرياضيات  +اللغة األلمانية  +علوم الحياة
َ
المواطنة
اللغة اإلنجليزية  +الجغرافيا -
 +التاريخ  -األخالق والثقافات الدينية

الفئة I

الحاالت الحدية

نقص نصف عالمة على األكثر في إحدى الفئتين.

 20عالمات فما فوق
 13,5عالمات فما فوق

صفوف االلتحاق

توجد في موقعنا اإللكتروني نشرة توضيحية حول صفوف االلتحاق:

.Documents traduits d’information aux parents – Parent information and translated documents < www.vd.ch/scolarite

العالقة بين المدرسة وبين األسرة
تضطلع المدرسة أساسا ً بمهمة تعليم األطفال وتترك مهم َة التربية لألسر ِة أوالً .لكنّ هاتين المهمتين ليستا متعارضتين ألن
تعاوُ َن األ ُ َس ِر مطلوب في التعليم كما أن المدرس َة تنوب عن األ ُ َسر في التربية.
ب صلتِهما
المدرِّ س(ة) وإدارة المؤسسة التعليمية هما المحاوران المناسبان للوالديْن في ما يتعلق بالحياة الدراسية لطفلهما ،لِقُر ِ
بالطالب في المدرسة.
يُط َلع الوالدان بانتظام على حصيلة تعليم طفلِهما وما يُستن َتج من ذلك مِن تقييم .ويُست َمع إلى رأيهما في كل قرار يتعلق بالمسار
التعليمي لطفلهما قبل اتخاذِه .أما القرارات النهائية فلِمجلس اإلدارة.

ت إلى الوالديْن بانتظام عبر مفكرة
ُترسِ ل ال َمدرس ُة المعلوما ِ
الطالب التي يو ّقع عليها الوالدان في نهاية كل أسبوع .من خالل
ً
طلب حوار.
خاصة يستطيع الوالدان والمدرسون
هذه الوسيلة
َ
تجري هذه الحوارات في أي وقت من السنة الدراسية
يمكن أن
َ
وهي تؤمِّن تعاونا ً طيبا ً بين األُسرة وبين ال َمدرسة.

ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻣن إدارة اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻹﺳﺗﻘﺑﺎل ﺷﺑﮫ اﻟﻣدرﺳﻲ أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت.

 15-14سنة

11S

 14-13سنة

10S

 13-12سنة

9S

 12-11سنة

8P

 11-10سنة

7P

 10-9سنة

6P

 9-8سنة

5P

 8-7سنة

4P

 7-6سنة

3P

 6-5سنة

2P

 5-4سنة

1P

المرحلة الثالثة
المسار العام

المرحلة الثالثة
المسار المتوسط

المرحلة االبتدائية الثانية
الدرجة االبتدائية

ُ
اتخاذ تدابير تعليمية تكميلية لضمان تقدم
يمكن عند اللزوم
الطالب .كما يمكن تقديم خدمات أخرى من قِبل اختصاصيين
في التحليل النفسي ،والطب النفسي-الحركي ،أو معالجة النطق
في الوسط المدرسي ( ،)PPLSطبقا ً لإلجراءات المرعية في
المؤسسة وخصوصيات األخيرة.

صفوف االستدراك

الدرجة الثانوية I

يُعقد في السنة مر ًة على األقل اجتما ٌع إعالميٌ مشترك لألهالي،
في بداية السنة الدراسية من حيث المبدأ .يتيح هذا االجتماع
وأهداف الخطة التعليمية،
شرح المسار التعليمي،
بين ما يتيح
َ
َ
َ
وشروط التقييم.

صفوف االلتحاق  1و 2

المرحلة االبتدائية األولى
(وتشمل الصفوف األولى من
االبتدائية)

هيكلية التعليم اإللزامي في مقاطعة فود

هيكلية الدرجة الثانوية I

وفرص التكوين التالية لمرحلة التعليم اإللزامي
التكوين الثانوي

التكوين المهني األولي

الدرجة الثانوية II

 1سنة  2 /سنة  /مدمَج

 1سنة

مصدَّقة
تكوين مهني
اتحادية

شهادة كفاءة اتحادية ()CFC

 2سنتان

 3أو  4سنوات
نهملا ةسردم
شركة
مدرسة مهنية
دورات تدريبية لدى الشركات

شركة
مدرسة مهنية
دورات تدريبية لدى الشركات

()CIE

التربية
االجتماعية
 1سنة
CERTIFICAT
DE CULTURE
GÉNÉRALE

 3سنوات

 3سنوات

 3سنوات

ةسردم
ةراجتلا

ةسردم
ةماعلا ةفاقثلا

ةسردَم
عليا

التكوين التالي لمرحلة التعليم اإللزامي

شهادة
الترقي
المهني

شهادة
الترقي
ينهملا
+ CFC

شهادة
الترقي التخصصي

شهادة
الترقي
الثانوي (البكالوريا)

إجراءات االنتقال 1

شهادة إنهاء دراسة المسار العام
الدرجة الثانوية I

 13-14سنة

10S

 12-13سنة

9S

المرحلة الثالثة
المسار العام

المرحلة الثالثة
المسار المتوسط

َ
ويوزع تعليم
(خيارا تخصص مهني 1ينتقي الطالب أحدَ هما /
اللغة الفرنسية والرياضيات واللغة األلمانية على مستوييْن)

(انتقاء خيار نوعي من المواد التالية :االقتصاد والحقوق ،أو
اللغة اإليطالية ،أو اللغة الالتينية ،أو الرياضيات والفيزياء)

11S

 14-15سنة

10S

 13-14سنة

 1إمكانية انتقاء خيار واحد بشروطٍ معينة

تجدون المزيد من المعلومات عن فرص التكوين التالية لمرحلة التعليم
اإللزامي في .www.vd.ch/dgep
تجدون المزيد من المعلومات عن التوجه المهني ،وفروع التكوين ،وتدابير االنتقال في الموقع
.www.vd.ch/orientation

www.vd.ch/scolarite

www.vd.ch/page/1055372

DAL 2020

9S

 12-13سنة

التعليم اإللزامي

 14-15سنة

11S

شهادة إنهاء دراسة المسار المتوسط (الشهادة اإلعدادية)

