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  مخصوص والدینمخصوص والدین
  اطالعات مدرسهاطالعات مدرسه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این کتاب به شما کمک می کند تا اطالعات الزم را درباره 

مدرسه فرزند خود بدست آورید. شما باید برای تمامی 

مطالب ذکر شده در این کتاب درخواست کسب اطالعات 

 بیشتر نمایید. 

 

این جا چند عبارت مشاهده می کنید که باید معنی آنها را 

 بدانید: 

 

 حضور
سال باید هر دوشنبه تا جمعه  12تا  5حضور در مدرسه مطابق با قانون الزامی است و افراد بین 

 در مدرسه حاضر شوند. 

طی روزهای جلسات معلمان، تعطیالت مدارس و تعطیالت رسمی نیازی به حضور در مدرسه 

 نیست. 

 گاهی مدرسه به دلیل بدی آب و هوا تعطیل می شود. 

 
 پایه ی کالس

. تکالیف هر پایه بر اساس سن 21دک در یک پایه قرار می گیرد، از مهدکودک تا کالس هر کو

 کودک و ارزیابی مخصوص تعیین سطح وی مشخص می شود. 

 

 مدیر
 مدیر،  مسئول مدرسه است. 

 مدیر مایل است با تمام والدین مالقات داشته باشد. 

 

 معلم
 هر کودک حداقل یک معلم دارد. 

 هدف معلمان کمک به کودکان و مالقات با والدین است. 

 بچه ها باید تشویق شوند که به معلمان خود احترام بگذراند. 

 برای تعیین وقت مالقات با معلمان با مدرسه تماس بگیرید یا به مدرسه مراجعه کنید. 

 

  خوش آمدید!!خوش آمدید!!



 

 

 مشاور
 مشاور مدرسه یا مددکار اجتماعی به فرزند شما در مدرسه کمک خواهد کرد. 

 والدین می توانند هر زمان که مایل بودند با مشاور یا مددکار اجتماعی مالقات کنند. 

 

 پرستار
در بعضی از مدارس پرستاری حضور دارد که می تواند به سواالت مربوط به سالمت و 

 واکسیناسیون های اجباری پاسخ دهد. 

 
 برنامه های مدرسه 

 مربیان، و برنامه های برگزار شده در مدرسه شرکت کنید. -در جلسات مدرسه، کنفرانس های اولیا

 برنامه های بازدید آزاد برای والدین در نظر گرفته شده تا به مدرسه بیایند و با آن آشنا شوند. 

مربیان برای والدین در نظر گرفته شده تا به صورت خصوصی با معلمان -کنفرانس های اولیا

 دیدار کنند. 

ی، و گردش برنامه های خانوادگی عبارتند از ورزش، تئاتر، موسیقی، رقص، فعالیت های علم

 های تفریحی. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مدارس مکان های پر جنب و جوشی 

هستند و چیزهای زیادی برای یادگیری 
 کودکان وجود دارد! 

سواالت زیادی بپرسید، و از این کتاب 
 به عنوان راهنما استفاده کنید. 

 خوش آمدید!



 

 

 
  شود!شود!  استقبال میاستقبال میاز حضور والدين از حضور والدين 

  شود! از حضور والدين درمدرسه استقبال می
 

  توانيد با معلم فرزند خود مالقات کنيد يا خير.  بپرسيد که آيا می
 

  درباره آينده فرزند خود با مشاور راھنما صحبت کنيد. 



    مدارسمدارس
  . به سه مقطع تقسيم می شودمدارس سيستم آموزشی در 

 

  بپرسيد که فرزندتان در چه مقطعی ثبت نام خواھد شد. 

 مدرسه ابتدايی
  سال) 13تا  5(سنين 

  5، 4، 3، 2، 1ھای مھدکودک،  پايه

 مدرسه راھنمايی 
  سال)15تا  12(سنين 

  8، 7، 6ھای  پايه

 دبيرستان
 )21تا  14(سنين 

  12، 11، 10، 9ھای  پايه



 

 

    آموز نام دانش
___________________ 

 نام مدرسه
___________________ 

 پايه
___________________ 

 نام معلم
___________________ 

 شماره تلفن مدرسه
___________________ 

  نام دانش آموز
___________________ 

 نام مدرسه
___________________ 

 پايه
___________________ 

 نام معلم
___________________ 

 شماره تلفن مدرسه
___________________
 

  نام دانش آموز
___________________ 

 نام مدرسه
___________________ 

 پايه
___________________ 

 نام معلم
___________________ 

 شماره تلفن مدرسه
___________________
 



 

 

 

  وسايلوسايل

مداد شمعی

مداد شمعی



 

 

    برنامه درسی مدرسهبرنامه درسی مدرسه
  

  يک تقويم سال تحصيلی بخواھيد تا از زمان تعطيلی مدرسه آگاه شويد. 
  

  برنامه روزانه فرزند خود را جويا شويد. 
  

شوند.  می ببينيد چه زمان رويدادھای مخصوص والدين در مدرسه برگزار
 



 

 

    حضور در مدارسحضور در مدارس
  شنبه و جمعه  شنبه، چھارشنبه، پنج فرزند شما بايد روزھای دوشنبه، سه

  به مدرسه برود. 
 

  . باشيداز زمان آغاز و پايان مدرسه مطلع 
  شوند.  تعطيل میگاھی مدارس به دليل شراط بد آب و ھوايی 

 برای آگاھی از تعطيلی مدرسه خود، اخبار تلويزيون و راديو را دنبال کنيد، 
  يا با مدرسه تماس بگيريد. 

 

 کند،  زود مدرسه را ترک می رسد،  وقتی فرزندتان با تاخير به مدرسه می
  يا به دليل بيماری قادر به حضور در مدرسه نيست، 

  تماس بگيريد. برای اطالع دادن اين موضوع 



 

 

  رفت و آمد به مدرسهرفت و آمد به مدرسه 
 

درباره نحوه رفت و آمد فرزندتان به و از مدرسه 
 سوال کنید. 

تان باشد ممکن  اگر مدرسه در نزدیکی محل زندگی
 است فرزند شما بتواند مسیر را پیاده طی کند. 

 . بگیریدها را  اتوبوسبرنامه حرکت 
 شماره اتوبوس یا مترو را پیدا کنید. 

 های اتوبوس یا مترو را پیدا کنید.  ایستگاه

 

 



 

 

 
  نھار در مدرسهنھار در مدرسه

  

  شود.  دادهممکن است ھر روز در مدرسه نھار 
  شود.  دادهصبحانه نيز ممکن است 

  

تواند از خانه غذا ھمراه بياورد يا در مدرسه نھار  فرزند شما می
  بخرد. 

  

برای اطالع از نحوه درخواست صبحانه و نھار رايگان در مدرسه، 
  سوال کنيد. 

 



 

 

    امتحان در مدرسهامتحان در مدرسه
  

معلم فرزند شما ممکن است امتحانی برگزار کند تا ميزان 
  نمايد.  مالحظهيادگيری فرزندتان را 

  

معلم به فرزندتان خواھد گفت که چه وقت بايد برای امتحان
  درس بخواند. 

  

  برای آگاھی از نتيجه امتحانات با معلم صحبت کنيد. 



 

 

    ايمنی در مدارسايمنی در مدارس
  ايمنی در مدارس موضوع بسيار مھمی است. 

 

  فرزند شما تمرينات زير را انجام خواھد داد: 
  سوزی آتش مانور 
  منع ورود و خروجمانور 
  .مانور تخليه 

 

به فرزند خود بگوييد که "مانور" نوعی تمرين است که نبايد از 
  آن بترسد. 

  

ممکن است زنگ ھشدار خطر يا اعالن مدرسه به صدا درآيد. 





 
 
 

 غيبت از مدرسه حضور در مدرسه

  برنامه درسی شما
 
 
 

 برنامه روزانه 

 آموزش زبان انگليسی معلمان

  کنيد:کنيد:  سوالسوال  موضوعاتموضوعاتاينايندربارهدرباره  --والدينوالدين



رفت و آمد نقشه مدرسه

 کمدھای ديواری قوانين مربوط به لباس مدرسه

 ھا دستشويی نھار



 پشتی  کوله وسايل

 

 کتاب درسی تکليف منزل

 ھا  کارنامه کامپيوترھا



 مدارسامتحانات  مشاوران راھنما

 تربيت بدنی تدريس خصوصی

 ھای پس از مدرسه  فعاليت زنگ تفريح



 واکسيناسيون پرستار مدرسه

 رفتار در مدرسه مدير مدرسه

 ھای مدرسه  يادداشت کتابخانه مدرسه



 نامه  اجازه ھای تفريحی  گردش

 مانورھای ايمنی  موارد ممنوع
 (بدون ھيچگونه اغماض)

رويدادھای مدرسه کنفرانس والدين

 

give my child permission to: 
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