
سیستم مدارس ابتدایی در
بریتیش کلمبیا



*



ابتدایی 
K, 1, 2, 3, 4, 5 ,6

دوره دبیرستان 
8, 9 , 10, 11, 12

دوره ابتدایی 
K, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

راهنمایی
7, 8, 9

دوره دبیرستان 
10, 11, 12

کلمبیا بریتیش مدارس در 

دنیانقاطمدارسسایر

سیستم تحصیلی 



شمانزدیکترین مدرسه به محل سکونت 

با هم به مدرسه میروند بچه های آن  منطقه



سال تولد جایگزینی Placement
2011 Kindergarten

2010 Grade 1

2009 Grade 2

2008 Grade 3

2007 Grade 4

2006 Grade 5

2005 Grade 6

2004 Grade 7



فرزندان با توجه به سنشان به کالس باالتر میروند نه بر طبق 
توانائی شان 

آموزانی که برای یادگیری مواد درسی  به زمان بیشتری دانش 
میروندنیاز دارند با دیگر همساالن خود به کالس باالتر 

آموزگاران طوری تعلیم دیده اند که قادر هستند که به کودک 

بدهندالزم برای آموزش فردی را حمایتهای 

بر اموزگاران کالس معلم های تعلیم دیده ای در مدارس عالوه 
در مدارش . هستند که به دانش آموزان در یادگیری کمک میکنند

میشود گفته  resource teachers به آنها



:یادگیری به روش های مختلف صورت می گیرد*

انجام تکالیف به صورت فردی*

کاب گروهی یا دو نفره در کالس*

تکمیل پروژه خارج از مدرسه، تنها یا با گروه*

گردش های علمی  و مطالعه*

مکالمه با دوستان و همکالسی ها*

کارهای عملی  و*

بازی با گروه و تنها*



روزکالس تمام 

تمرکز بر اساس یادگیری از طریق بازی
بنیادیتمرکز یادگیری برا روی مهارت های اجتماعی و 



به جز کتاب )از منابع مختلفی  برای موضوعی های یادگیری استفاده میشود 
(درسی 

( %۶۰-۳۰)ساختار زبان به صورت شفاهی  و یادگیر لغات 

’homeroom teacher‘دانش آموزان فقط با یک آموزگار کار میکنند

: مرکز برا روی مهارت های فردی در این پنج زمینه میباشد

فکری
فیزیکی 

هنری
احساسی 

عاطفی

(اصلی)۳-۱کالس 



دانش آموزان معموالن بیشتر از یک آموزگار دارند

استفاده از کتاب درسی  شروع میشود البته اینا بعنوان تنها منبع یادگیری
تمرکز بیشتر بر روی مهارت های خواندن و نوشتن 

یادگیری زبان به صورت شفاهی و کار گروهی همچنان از اهّمیت باالیی ( محاوره)
برخوردار میباشد

از دانش آموزان انتظار میرود که مسئولیت انجام و تامیل کار های مربوط به مدرسه 
را به عهده بگیرند 



بر خالف سایر نقاط دنیا، در ونکوور محدودیت سایز وجود دارد

تعداد دانش آموزان برای پر شدن کالس کافی  نباشد دانش آموزان دو وقتی  
سطح مختلف با هم در یک کالس قرار میگیرند، انجام این کار باعث کاهش 

ترکیب دو سطح مختلف در سطح دوره )هزینه برای آموزش و پرورش میشود
(ابتدائی میباشد

از برنامه ها به منظور آموزش سنین مختلف را در یک کالس قرار برخی  
میدهند

ترکیبی  شامل دانش آموزان از دو سطح، که یک معلم دارند ی کالس ها 
تشکیل میشود

در این کالس ها موجب این نمی شود که دانش آموز از سطح شرکت 
تحصیلی  خود عقب بماند، نتیجه کار همان خواهد بود که اگر در کالس غیر 

ترکیبی  می ماند



سطوح مختلف یا کالس های )در تمامی کالس ها شاگردان 
دارای استعدادها، مهارت ها، و ( ترکیبی  و غیر ترکیبی

توانائی هایی  در سطح مختلف میباشند

مربّیان و آموزگاران این تفاوتها را شناسایی کرده و با هر دانش 
آموز با توجه به توانائی، استعداد و عالئق وی به او آموزش 

میدهند 

توجه داشته باشید



آموزان مهارت هایی از قبیل رهبری و آموزش به دیگران را می آموزند و این دانش 
به باال رفتن اعتماد به نفس آنها کمک شایانی می کندشرو

در این کالس ها دوستی  با گروه سنی باالتر رفتار اجتماعی آنها را پرورش 
میدهد 

مسئولیت و بینش مثبت آنها را تشویق می کند
تجارب بسیاری را دانش آموزان تجربه میکنند



آموزش و پرورش ونکوور متعهد است که محیط آموزشی یکسان را برای تمامی 
کنددانش آموزان با هر نوع استعدادی را فراهم 

دانش آموز استثنائی توسط کارکنان تعلیم دیده آموزش و پرورش ونکوور به پرونده 
:این حمایت ها شامل. دقت بررسی میشود

مرنی منابع

تعلیم دیدهمربی  

مشاور

(دانش آموزان استثنائی)بخش تحصیالت ویژه 

پدر و مادر یک برنامه ریزی با توجه به نیاز فردی دانش آموز تهیه ومشاوره با حضور 
در این . این برنامه شامل هدف هایی است که نمایانگر نیاز کودک میباشد. میشود

برنامه ریزی نه تنها استراتژی و هدفها شناسایی میشود بلکه راه حل های مناسب 
میشودشته اگذو قابل اجرا نیز در اختیار پدر و مادر 

کارکنان مدارس، پدران و مادران را تشویق میکنند که حضور مستقیم و فعال در این 
تصمیم گیری ها داشته و همگام با آنها در اجرای این اهداف انها را حمایت و یاری 

کنند

 Resource Teacher



:هدف از تکلیف خانه شامل این موارد میباشد

آماده سازی دانش آموزان جهت فراگیری روز بعد

تمرین و باال بردن درک مطالب تدریس شده در کالس

افزایش مهارت در خواندن و نوشتن

افزایش دامنه لغات

تمرین تکالیف و کارهای مدرسه به صورت فردی و گروهی 



:چند نمونه از تکالیف که از دانش آموزان انتظار میرود در خانه انجام دهند

تکمیل کارهای ناتمام در کالس

خواندن با صدای بلند و آهسته

تماشای برنامه های خاص تلویزیون و استفاده از اینترنت جهت به دست 
آوردن اطالعات بیشتر در ارتباط با مطالب تدریس شده در مدرسه

تمرین نوشتن

کار کردن با همکالسی روی پروژه هایی از طرف مربی  به آنها داده 
میشود

جامعه آوری اطالعات از منابع مختلف از کتابخانه و اینترنت

(مشق شب)تکالیف خانه 



وزارت آموزش و پرورش در مورد اینکه چه میزان به دانش آموزان تکلیف 
خانه داده شود محدودیت هایی قائل است

این محدودیت ها با توجه به سّن کودکان برنامه ریزی شده است 

(مشق شب)تکالیف خانه 



لول خود ثبت نام /تمامی دانش آموزان با توجه به سّن خود در کالس
میشوند

:چنانچه در یادگیری زبان انگلیسی  نیاز به کمک داشته باشند
گروه های کوچک خارج از کالس درس برگزار میشود

در کالس کمک اضافه میگیرند
سایر کمک درسی  ها عالوه بر تکالیف معمول به آنان ارائه میشود

میزان حمایت و کمک، بستگی به هر دانش آموز و استعداد یادگیری 
وی دارد

مربی  منابع و معلم کالس با کمک یکدیگر برنامه مناسب با در نظر 
گرفتن نیاز هر دانش آموز طراحی میکنند



یادگیری مهارت های ارتباطی  به زبان انگلیسی  تا دو سال وقت می گیرد

می گیردبه صورت آکادمیک و علمی  ممکن است سالها وقت یادگیری 

ببردیادگیری کتابهای درسی  ممکن است تا هفت سال زمان 

7 Years













دانش آموزان دوره ابتدأیی سه بار در طول سال تحصیلی  گزارشی در مورد 

پیشرفت درسی  دریافت میکنند

در سطح ابتدأیی همه دانش آموزان نمره درسی  نمیگیرند

تعلق نمی گیردنمره به دانش آموزان از کودکستان تا کالس سوم 

داده میشود۷تا ۴نمره به دانش آموزان کالس 

:از این دانش آموزان نمره داده نمی شودبرخی  به 

که انگلیسی  آنها ضعیف استنی ادانش آموز

دانش آموزانی که ناتوانأی در یادگیر دارند 

• learning needs



نمره بر اساس کارهای متفاویی است که هعر دانش آموز انجام 
:میدهد

شرکت فعال در کالس

* تکمیل و انجام تکالیف و وظایفی که به او در کالس داده میشود -

کالسیامتحان -

informal quizzes

امتحان آخر ترم-

کار کالسی دانش آموز-

پروژه-

تکلیف خانه-

کار گروهی-



REPORT INSERT – ELL (Grades 2-7): Levels of Progress Toward English Language Acquisition (English Version) 

 

Students Name : _________________________________________________     School Year : ______________ 
 
ELL Resource Teacher : ___________________________ Grade: ____   Division : ____    1st      2nd    3rd     Report  

Support                       Times per Week 
ELL Reception             ____________ 
ELC (Centre)                ____________ 
In-Class                        ____________ 
 

 
Emerging / Beginning:  Student is starting to learn English (receives extensive help) 
Developing:                    Student is beginning to communicate in simple English with frequent grammatical errors (receives a lot of help) 
Expanding:                      Student can communicate ideas in English with errors in grammar (receives some help) 
Consolidating:                Student is approaching grade-level proficiency in English (receives some help) 
 
  

 LEVEL 1 (Emerging / Beginning) LEVEL 2 (Developing) LEVEL 3 (Expanding) LEVEL 4 (Consolidating) 

Listening 
* Students for 

whom none of the 
descriptors apply 
are at pre-
emergent level.  
This progress 
report is not 
applicable 

 
 pre-emergent 
 

1. understands little English 
 

2. understanding requires 
repetition, visual cues, and 
extensive processing time 

 

3. begins to follow other students 
in class routines 

 

4. comprehends parts of lessons 

1. understands simple sentences in 
a conversation, but requires 
repetition 

 

2. requires less wait time and 
repetition before responding 

 

3. follows simple directions with 
prompts and repetition 

 

4. understands short oral lessons 

1. understands more complex 
sentences with repetition and 
rephrasing 

 

2. takes little wait time to 
respond 

 

3. follows a series of directions 
with prompts 

 

4. understands grade level 
lessons with support 

1. understands more complex 
sentences, with minimal support 
 

2. rarely takes wait time to respond 
 

3. successfully follows directions at 
grade level, most of the time 

 

4. understands content of grade 
level academic lessons with 
minimal teacher guidance 

Speaking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pre-emergent 

1. begins to name concrete and 
functional objects 
 

2. expresses basic needs 
 

3. begins to respond to questions 
with yes/no, or with one or two 
words 

 

4. speaks little or no English 
 

5. pronunciation interferes with 
being understood 

1. vocabulary of functional words 
is growing 

 

2. begins to take part in social 
conversations and some class 
lessons 

 

3. asks and answers simple 
questions 

 

4. speaks hesitantly, rephrasing 
and searching for words 

 

5. pronunciation can interfere with 
being understood 

 

6. compensates for limited 
vocabulary by using known 
vocabulary and /or awkward 
wording 

 

7. grammar errors frequently 
interfere with communication 

1. uses growing vocabulary with 
some errors in usage 
 

2. participates hesitantly in 
classroom discussions, with 
teacher guidance 

 

3. is usually able to ask questions 
for clarification 

 

4. speaks with some hesitations 
 

5. pronunciation sometimes 
interferes with meaning 

 

6. sometimes uses awkward 
wording 

 

7. grammar errors sometimes 
interfere with communication 

1. uses social and content specific 
vocabulary, with support, at 
grade level 
 

2. participates hesitantly in social 
conversations and small group 
discussions 

 

3. is able to ask questions for 
clarification 

 
4. rarely hesitates when speaking 
 

5. occasionally makes pronunciation 
errors, but they do not interfere 
with meaning 

 

6. rarely uses awkward wording 
 

7. grammar errors do not interfere 
with communication 

 



 LEVEL 1 (Emerging / Beginning) LEVEL 2 (Developing) LEVEL 3 (Expanding) LEVEL 4 (Consolidating) 

Reading 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pre-emergent 

1. recognizes letters and numbers 
 

2. begins to use phonics to sound 
out simple words 

3. begins to recognize a few high-
frequency sight words 

 

4. attempts to read by using 
pictures to support meaning 

 

5. participates in choral reading 
but has little understanding 

1. …….. 
 

2. Oral reading demonstrates use 
of some decoding skills 

 

3. has a growing vocabulary of 
sights words 

 

4. is beginning to use reading 
strategies to assist 
comprehension 

 

5. reads familiar and patterned 
material 

1. ……… 
 

2. uses decoding skills and a 
variety of reading strategies, 
with teacher guidance 

 

3. has acquired basic sight 
vocabulary for grade level 

 

4. reads and understands easy 
fiction 

 

5. reads and understands simple 
content-area material 

1. ……. 
 

2. With assistance, uses varied 
reading strategies to aid 
understanding 

 

3. has acquired most grade level 
sight vocabulary 

 

4. reads and understands most 
fiction at/near grade level, with 
support 

 

5. reads and understand non-fiction 
near grade level, with support 

 

6. requires support to read, 
interpret and evaluate a variety 
of reading materials 

 

7. is increasingly able to find details 
in texts at/near grade level 

Writing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pre-emergent 
 

1. relies on drawings and labels to 
convey meaning 
 

2. - can copy alphabet letters or 
words 
- can copy pattern sentences 

 

3. Begins to use invented spelling 
based on letter sounds 
 

4. Uses repetitious and limited 
vocabulary 

 

5. Produces limited output 
 

6. Intended meaning of 
unsupported writing is often 
unclear 

1. ……. 
 

2. Writes simple sentences with 
limited variation in verb tense 

 

3. Uses conventional spelling for 
commonly used words 

 

4. Compensates for limited 
vocabulary 

 

5. Writing exercises require extra 
time 

 

6. – begins to apply rules of writing 
and grammar, with many errors 

 

-writing contains sentence 
fragments, run-ons 
 

7. Begins to organize and sequence 
ideas, with teacher guidance 

1. ……. 
 

2. Begins to use a variety of 
sentence structures 
appropriate for grade level, 
with some errors  

 

3. Is learning to use rules of 
spelling 

 

4. Uses more varied vocabulary 
 

5. Often needs extra time to 
write tests and assignments 

 

6. –applies rules of writing and 
grammar taught in class, when 
fewer errors 
-sometimes uses awkward 
wording 
 

7. can organize and develop 
ideas with teacher guidance 

1. ……. 
 

2. Uses a variety of sentence 
structures, with some errors 

 
3. Has learned most of the rules of 

spelling at/near grade level 
 

4. Vocabulary is at/near grade level 
expectation 

 

5. Rarely needs extended time for 
written assignments 

 

6. Applies rules of writing and 
grammar 

 

7. Begins to write more clearly with 
some organization 

 

Signature:  _______________________________________________  
  ELL Resource Teacher / Administrator 
 
 
Additional comments:  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 









*

ما شما و خانواده ها را تشویق می کنیم که به استفاده از زبان مادری ادامه 
دهید اگر دانش آموزان در خواندن و نوشتن زبان مادری تسلط داشته باشند، 

این مهارت ها را در خواندن و نوشتن زبان انگلیسی  منتقل میکنند 

در مدرسه انگلیسی بیاموزید  در خانه به زبان مادری بخوانید



در امور تحصیلی  فرزندانتان در مدرسه 
شرکت کنید



در مراسم و فعالیت های مدرسه شرکت کنید-
حضور در گردهمایی-

- را تشوق به فعالیت های بعد از مدرسه فرزندانتان 
کنید

عضو انجمن خانه و مدرسه شوید-

در مقات های که معلمین جهت گزارش درسی  دانش -
آموزان تشکیل میدهند شرکت کنید

- کنیدو کالس درس را بازدید مدرسه 

کار داوطلبانه در مدرسه انجام دهید-

از فرزندانتان بخواهید که فرم ، بروشور، / بخوانید-
را برایتان بخونند... مدرسه-خبر های مربوط به 

به آنچه که فرزندانتان در مدرسه یاد میگیرند عالقه -
نشان دهید



از فرزندتان در مورد تکالیف و درس هایی -
که باید در خانه انجام دهند سوال کنید

از آنها بخواهید کتابی که خوانده اند را -
برای شما به تور خالصه توضیح دهند

این کار را به زبان مادری انجام -
دهید 



- کودکانتان به همکالسی های خود تماس تلفنی داشته به 
کننددر مورد تکالیف مدرسه با هم گفتگو 

گاهی  تکالیف مدرسه بصورت پروژه گروهی انجام میشود-

دوستان انگلیسی  زبان آنها را به منزل دعوت کنید تا با هم -
تکلیف انجام دهند یا بازی کنند 





به بازدید کتابخانه بروید
کتاب های انگلیسی  و دو زبانه از کتابخانه به امانت بگیرید-

- کنیدبرنامه هایی که کتابخانه ها برای خوانوده ها دارند شرکت در 

بخوانیدهایی که آن  الین هستند کتاب -



TumbleBook Library



TumbleBook Library

Vancouver Public Library
http://www.vpl.ca/electronic_databases/alpha/t

http://www.vpl.ca/electronic_databases/alpha/t


http://www.vpl.ca/extDB/login.remoteDB?

TumbleBookLibrary

http://www.vpl.ca/extDB/login.remoteDB?TumbleBookLibrary




Tumblebooks is also available on Telus tv channel 88



- باشندرا انتخاب کنید که مناسب کتابهأی 

- قانون پنج انگشت را به خاطر بسپارید-



 با هم کتاب بخوانید-

(این شامل کتاب به زبان مادری هم میشود)

مطالب متفاوت بخوانید-

(کتاب، مجله، روزنامه، داستان های عکس دار)

سر وقت مشخص و یک جای ساکت دائمی برای خواندن داشته باشید

( تلویزیوننه،پرتی شما نشود نه موزیکهیچ چیز باعث حواس)



در خانه یک جای آرام و بی  سر و صدا برای فرزندتان در نظر بگیرد تا -
تکالیف خود را انجام دهد

"وقت انجام تکلیف"یک زمان مشخص تعیین کنید -

* وقت خواب مشخصی را در نظر بگیرید و به آن  عمل کنید-



تر تلویزیون و بازیهای کامپیو-
را محدود کنید

اجازه دهید این برنامه ها -
برنامه و بازی ها هم به زبان 

انگلیسی  و هم به زبان 
مادری باشد

- کودکان یک شو تلویزیونی را به زبان به 
کنندانگلیسی  چندین بار تماشا 

از کودکان خود بخواهید فیلم یا کارتونی را -
قسمتهأیی که دوست )که می بینند، 

را برای شما به صورت خالصه ( داشته اند
تعریف کنند 

کنیداز قرار دادن کامپیوتر و تلویزیون در اتاق دانش آموز جداً خودداری 

تلویزیون و کامپیوتر



In the Community

join activities at the Community Centre that involve English 
(listening & speaking) (cooking, skating, summer camps, 
crafts etc..)

join group activities (Scouts, Girl Guides, summer camps,     
soccer, softball ...)



Interact with your Children



با فرزندان خود در بازیها و دیدن از مراکز دیدنی  شرکت کنید

بازی هایی از قبیل شطرنج، ورق بازی، بسکتبال، شنا، تماشای )
...(های کامپیوتر، و غیرهبازی ویدئو، 

همراه با فرزندان خود از محل هایی که میتوان در آنها انگلیسی 
گوش کرد دیدن فرماییدیا خواند و 

(Science World, Aquarium, Space Museum, Community 

family festivals/programs, Art Gallery etc…)



با هم یاد بگیرید

با هم کتاب بخوانید، از فرزندانتان بخواهید برای شما کتاب 
بخوانندانگلیسی  

انگلیسی  صحبت کردن را با هم تمرین کنید



مشوق فرزندان خود باشید



از کودکان خود تعریف کنید

تعریف واقعی  از فرزندان به آنها کمک کنید که با 

باشندخوبی  از یادگیری داشته احساس 

بگیریدجشن ( هر چند اندک باشد)موفقیت های آنها را 

از تالش آنها قدردانی  کنید



مشوق و عالقه مند باشید

به فرزندان خود نشان دهید که یادگیری مهیج است و 
سرگرم کننده

آنها برای خوب درس خواندن در مدرسه انگیزه بدهیدبه 

این پیغام را به آنها منتقل کنید که انجام تکلیف همواره 
مدرسه یک کار خسته کننده نیست



مطالب مختلف بخوانید

، روزنامه، مجلهکتاب

انگلیسی بیاموزید

کالس انگلیسی بردارید

با هم انگلیسی صحبت کنید

برای خود یک سرگرمی و تفریح پیدا کنید

سرگرمی خود را با فرزند خود سهیم شوید

آنها را تشویق کنید که یک سرگرمی برای خود داشته 
باشید



به خاطر داشته باشید که یادگیری یک زبان جدید 

میبردزمان



7 YEARS

به یاد داشته باشید
یادگیری مهارت های ارتباطی  به زبان انگلیسی  تا دو سال وقت می گیرد

یادگیری به صورت آکادمیک و علمی  ممکن است سالها وقت می گیرد

یادگیری کتابهای درسی  ممکن است تا هفت سال زمان ببرد



Online Resources: 

Tumblebooks: Telus TV channel 88 
http://www.vpl.ca/electronic_databases/cat/C88 
You will need a Vancouver Public Library card to sign in. 



Starfall

http://www.starfall.com/

http://www.starfall.com/


Vancouver School Board: Webcat Library Catalogue 

http://webcat.vsb.bc.ca

You will need to ask your school 

librarian for the: 

Username: 

Password: 

http://webcat.vsb.bc.ca/


Learn English Kids 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/


Vocabulary Games 
http://www.vocabulary.co.il/

http://www.vocabulary.co.il/

