
 

 

وقتی که من نمی توانم انگليسی 
 صحبت کنم، چگونه می توانم با

  آموزگار فرزندم گفتگو داشته باشم؟

مسئولين فرهنگی و / يا کارمندان  -
چند  یاستقرار در مدرسه کارمندان

فرهنگی مستقر در بسياری از مناطق 
آموزشی می باشند. هدف آنها کمک به 
شما می باشد. از يکی از آنها بخواهيد 

تا برای گذاشتن قرار مالقات با 
را  و شماآموزگار به شما کمک کرده 
ند. حضور به در اين مالقات همراهی ک

  موقع سر قرارتان بسيار مهم می باشد.

آژانس های خدمات مربوط به مهاجران  -
در منطقه شما کارمندانی دارند که می 

  توانند به شما کمک کنند.

به جلسات والدين، جلسات خانه و  -
مدرسه و موقعيت های بوجود آمده 
 ديگر توسط مدرسه برويد. کارمندان

چند زبانه در اين جلسات حضور دارند 
و به شما کمک می کنند تا صحبت ها 
را فهميده و پرسش ها و نگرانی های 

  خود را با ديگران در ميان بگذاريد.

 

  پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ 
  برای والدين

پاسخ به پرسش هائی 
که بيشتر از همه 
  سوال می شوند

 

 

  
 

“Parent Questions and 
Answers” 

 
 [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

 



 

چرا فرزند من در برنامه کمکی 
ESL/ELL شرکت می کند؟  

هنگامی که دانش آموزان تسلط کامل  -
ای شرکت در به زبان انگليسی بر

کالس درسی ندارند، از کمک برنامه 
  برخوردار  ESL/ELLهای 

  می گردند.

هم انگليسی  ESL/ELLآموزگاران  -
تدريس می کنند و هم زبان مخصوص 

مورد استفاده در دروسی که تمامی 
دانش آموزان در آينده مطالعه خواهند 

  نمود.

فراگيری مهارت انگليسی در حد  -
  .سال طول می کشد 2مبتدی 

فراگيری مهارت انگليسی الزم برای  -
درک کتب درسی می تواند بيشتر از 

سال طول بکشد. تالش "سخت" اين  5
مدت را تقليق نخواهد داد. دانش 

آموزانی که به فراگيری انگليسی 
آکادميک اشتغال دارند به اندازه کافی 

  سخت کار می کنند.
  

چرا فرزند من بايد در کالس های 
  ورزش و هنر شرکت کند؟

کالس های ورزش و هنر اجباری می  -
  باشند (وزارت آموزش).

تحقيقات نشان می دهند که دانش  -
آموزانی که به تحصيل موسيقی مشغولند 
و از نظر جسمی خوش اندام می باشند، 

در کالس های درسی عملکرد بهتری 
  دارند.

فرصت های الزم  بايد به دانش آموزان -
را بدهيم تا استعداد و توانائی های خود 

برنامه های غير آکادميک که  ارت ر
زبان انگليسی در آنها نقش مهمی بر 

  عهده دارد، به نمايش بگذارند.

  مدارس در بی سی تالش بی -
وقفه ای دارند تا تمامی جنبه ها و نه 

فقط جنبه آکادميک اشخاص مختلف را 
  رشد دهند.

ام مدرسه برای فرزند من کد
  می باشد؟ بهترين

بهترين مدرسه برای فرزند شما همان  -
مدرسه ايست که در همسايگی شما 

قرار دارد تا فرزندتان بتواند به آسانی 
  دوست پيدا کند.

سر وقت به مدرسه نرفتن چه 
  اشکالی دارد؟

دانش آموز راهنمائی های کالس و  -
اطالعات مربوط به تکاليف خانه را 

  واهد دانست.نخ

دانش آموز می تواند اطالعات مهمی  -
را در مورد فعاليت های کالسی از 

  دست بدهد.

اين عمل نسبت به دانش آموزان ديگر  -
و آموزگاران بی ادبانه محسوب می 

  شود.

سر وقت به مدرسه رفتن تمرين خوبی  -
برای سر وقت سر کار حاضر شدن 

  می باشد.

چرا فرزند من تکاليف بيشتری 
  ندارد؟

  لطفًا به بروشور تکاليف رجوع کنيد. -
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