
کشور جديد، 
سيستم آموزشی 

 جديد

  در مورد مدارس
بی سی بيشتر ياد  

  بگيريد

 

والدين توقع دارند که فرزندانشان در 
مدرسه خوب عمل کنند. شما می توانيد با 

استفاده از روش های زير اطالعات 
ورد تحصيالت فرزندشان بيشتری در م
  کسب کنند:  

گفتگو با فرزندتان در مورد وقايعی که  -
  برای وی در حال جريان 

  می باشند.

گفتگو با کارمند فرهنگی و / يا کارمند  -
  استقرار در مدرسه فرزندتان.

گفتگو با آموزگار فرزندتان چنانچه در  -
مورد وضعيت تحصيلی وی نگرانی 

  هائی داريد.

ا معاون مدرسه برای ديدار با مدير ي -
  کسب اطالع در مورد مدرسه.

) PACشرکت در کميته ناصح والدين ( -
  و ديدار با ديگر والدين.

مدرسه و آموزگاران از والدين 
 توقع دارند که از آنها سوال کنند.

روش هائی برای يادگيری بيشتر در 
  سرقت ادبی  مورد مدرسه فرزندتان در بی سی

مدرارس قوانين متفاوتی در مورد 
اينکه دانش آموزان تا چه مقدار مجاز 

به استفاده از اثر و / يا ايده شخص 
ديگری می باشند، دارند. با آموزگار 
فرزندتان در مورد قوانين مربوط به 

  اين سياست گفتگو کنيد. 

 

  
 

“New Country; New 
School System” 

 
 [Persian] 

اين بروشور يکی  از سری بروشورهای است که 
توسِط  هيات مديره آموزش و پرورش ونکوور و برنامه 

سکناگزينی مدارس ونکوورVSB SWIS تامين مالی شده 
است و با همکاری معلمين ESL و VSB MCLWتهيه و 

 تنظيم گرديده است. 

 

    
اجرای اين برنامه با کمکهای مالی دولت کانادا و دولت 

 بريتيش کلمبيا ميسر شده است

 



 

يادگيری برون مدرسه ای يا ديگر فعاليت 
های بيرون از مدرسه بخش مهمی از 

  تحصيل می باشند.

شخصی و تجربيات  امه ريزیبرن
 (Family Lifeخانوادگی زندگی

Education بخشی واجب از برنامه (
  تحصيلی می باشند.

ورزش بخشی از برنامه تحصيلی برای 
پسران و دختران می باشد. در بسياری از 
مدارس پسران و دختران در کالس های 

  ورزش مشترک شرکت می کنند.

  يتوزارت آموزش تغذيه سالمت و فعال
  روزانه را به تمامی  ورزش

  دانش آموزان توصيه می کند.

امکانات مشارکت با دانش آموزان ديگری 
که انگليسی صحبت می کنند (مانند 

کارهای روزانه و برنامه های خارج از 
برنامه تحصيلی) اثر مثبتی روی يادگيری 

  زبان و تلفظ آن دارند.

رابطه بين آموزگاران و دانش آموزان می 
ند غير رسمی باشد. بعضی از توا

  آموزگاران ترجيح می دهند که 
دانش آموزان آنها را با نام کوچکشان 

مورد خطاب قرار دهند. برخی از 
  آموزگاران رسميتر می باشند. 

  

 کشور جديد، سيستم آموزشی جديد

حفظ کردن فقط يکی از روش های 
  يادگيری می باشد.

سی آموزگاران ارزش زيادی در بی 
به دانش آموزانی که ياد می گيرند 
که استقالل فکری داشته باشند، می 

  دهند.

یآموزش بی سی: بهبود توسعه اجتماعی، روحی، عقالنی، هنری و جسمی بهمراه مسئوليت اجتماع

يادگيری در کالس های درسی 
بی سی به روش های 

  متفاوتی انجام می شود:
کار به تنهائی و بصورت  -

 گروهی
گفتگو و درميان گذاشتن ايده  -

های مختلف توسط دانش 
آموزان با يکديگر و 

  آموزگاران
  هنر و نمايش -
  بازی -
  آواز خوانی و موسيقی -
جمع آوری اطالعات  -

 ا تنهابصورت گروهی ي

  مدارس بی سی

سالگی  16به مدرسه رفتن تا سن 
اجباری می باشد و از دانش آموزان 

انتظار می رود که در کالس ها سر وقت 
  حاضر باشند.

  تکاليف درسی بخشی از زندگی 
دانش آموزی می باشد و از دانش 

آموزان انتظار می رود که تکاليفی را که 
آموزگارشان برايشان تايين می کند را 

کامًال انجام دهند. برای کسب اطالع 
بيشتر در اين مورد لطفًا بروشور مربوط 

  به تکاليف درسی را ببينيد.

هر چه دانش آموزان بزرگتر می شوند، 
مسئوليت بيشتر از آنها توقع می رود که 

و بيشتری را در امر فراگيری برای خود
قبول کنند. اين امر مواردی را مانند 

بازبينی مرتب و آماده نمودن مواد 
  شامل می شود. ،درسی


