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Nhập học tại Sachsen – Giải thích và hướng dẫn
Trước khi con của bạn đi học, cháu phải được đăng ký tại một trường Tiểu học .
Đăng ký học vào tháng mười trong năm trước, khi trẻ tròn 6 tuổi. Nước Đức quy
định, trẻ em tròn 6 tuổi đi học và phải đến trường học. Thành phố công bố địa điểm
và thời gian đăng ký học vào tháng chín.
Khi đi đăng ký, bạn cần giấy khai sinh của trẻ. Cha mẹ phải cùng nhau đăng ký cho
con!
Khi đăng ký, cần ghi những dữ liệu sau đây:
• Họ tên phụ huynh và họ tên học sinh
• Ngày sinh, nơi sinh và giới tính của học sinh
• Địa chỉ của phụ huynh và học sinh
• Số điện thoại và địa chỉ khẩn cấp
• Quốc tịch và tôn giáo của học sinh
• Nếu có, ghi mức độ khuyết tật và bệnh của học sinh
Ngoài ra, trước khi nhập học, học sinh được khám sức khỏe về sự phát triển
thể chất và tinh thần. Phụ huynh đưa con đến khám bác sỹ nhi. Thời gian
khám sức khỏe sẽ được thông báo khi đăng ký nhập học.
Học sinh cùng phụ huynh được chào đón trang trọng và dự Lễ khai giảng năm học
đầu tiên. Trong ngày khai giảng, học sinh sẽ làm quen với cô giáo hoặc thầy giáo.
Theo truyền thống tại Đức, trong ngày khai giảng, học sinh nhận được một túi quà kỷ
niệm. Trong đó sẽ có bút mực, đồ dùng học tập, bánh kẹo và những gói quà nhỏ
xinh.

Trước khi bắt đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm sẽ trao danh sách liệt kê đồ dùng
học tập như sách, vở viết, bút viết, tẩy, thước kẻ, giấy, hộp đồ ăn sáng... Học sinh
cần có một cặp sách đến trường và đeo trên lưng tất cả đồ dùng học tập.
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