
   
 

 دبستان

 فرمهايی که  
در سپتامبر 
 خواهيد ديد

 

 

 
ها به طور مرتب  مدرسه – ها خبرنامه .2

فرستند.  ها می هايی را به خانه خبرنامه
ها ممکن است که به جای  مدرسه

های کاغذی خبرنامه،  فرستادن نسخه
را بر روی وبسايتشان بگذارند يا  آنها

ايد  آنها را به ايميلی که به آنها داده
 بفرستند.

آموزی  هر دانش – ی رفتار آييننامه .3
ی رفتار مدرسه را  ای از آييننامه نسخه

کند تا از آن پيروی کند. از  دريافت می
شود که در مورد  والدين خواسته می

 اين آيينامه با فرزندانشان گفتگو کنند.
  

 اختياری
  
آموزان  دانش – ی حوادث بيمه

ی  ی خريد بيمه اطالعاتی را در باره
اگر کنند.  حوادث اضافی دريافت می

آنها  ای را بخواهند، والدين چنين بيمه
فرم را تکميل کرده و آنه را مستقيم به 

  فرستند. شرکت بيمه می
 

 

 اطالعات
 
هر مدرسه تقويمی  – تقويم مدرسه .1

آموزان به  کند و با دانش را آماده می
ل روزهای فرستد که شام ها می خانه

های مدرسه  تعطيل استانی و تعطيلی
است. اين کار به والدين کمک 

کند که در صورت نياز برای  می
مراقبت از کودکانشان در آن روزها 

ريزی کنند. اگر فرزندانتان  برنامه
روند،  های متفاوتی می به مدرسه

های آنها را  حتما تقويمهای مدرسه
جداگانه بررسی کنيد. تقويم مدرسه 

ها  در پايان سال تحصيلی به خانه
هايی از تقويم  شود. نسخه فرستاده می

همچنين در دفتر و/يا در وبسايت 
  مدرسه نيز موجودند.

 

 

 

 

  
 

“Forms you may see in 
September- Elementary” 

 [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

 



 
 
 
 

ها  برخی مدرسه – ها کننده  ضبط .3
ا های موسيقی خود ر برنامه

آموزان  کنند و از دانش ضبط می
خواهند که آنها را خريداری  می

 کنند.
 
ی درسی/کاری  برنامه .4

ها  بيشتر مدرسه –آموزان  دانش
آموزان انتظار دارند که  از دانش
ی درسی /  های برنامه دفترچه

کاری مدرسه را خريداری و 
استفاده کنند. برای اطالعات 

بيشتر بروشوری با عنوان 
 درسی/کاری مدرسهی  برنامه

  را ببينيد.
 
با  – های ناهار مدرسه برنامه .5

امضای اين فرم و فرستادن پول 
شود که  آن، مدرسه متوجه می

در اين  هر ماهآموزان  کدام دانش
کنند. (شما  برنامه مشارکت می

ناگزير نيستيد که آن را برای 
 يک سال کامل امضا کنيد.)

 

ی  در طول سال تحصيلی، همه
ها فرمها و اطالعاتی را برای  مدرسه

فرستند. بسياری  ها می والدين به خانه
  از اين فرمها در سپتامبر فرستاده

شوند که آغاز سال تحصيلی  می
است. برخی از فرمها بايد امضا شده 
و به مدرسه برگردانده شوند (چنانچه 
شما آن خدمت را بخواهيد). فرمهای 
ديگری هم هستند که نياز به امضاء 

والدين و پرداخت پول دارند. 
ی شما  اطالعات الزم برای مطالعه
 به خانه فرستاده خواهد شد.

  
البی که به خانه اگر در فهم مط
شوند مشکل داريد، با  فرستاده می

يک مددکار چندفرهنگی، مددکار 
اسکان، يا کس ديگری که به زبان 

کند و  مادری شما صحبت می
تواند انگليسی بخواند صحبت  می

 کنيد.
  

های فرمهايی که به طور برخی نمونه
معمول در آغاز سال تحصيلی به 

ير شوند به شرح ز خانوارها داده می
  است:

 

فرمهايی که بايد امضاء شده و به 
 مدرسه برگردانده شوند

  
اين  – آموز فرم تأييد اطالعات دانش .1

ی  اوليه در باره فرم شامل اطالعات
آموز و اطالعات تماس در  دانش

والدين . شرايط اضطراری است
بايد مطمئن شوند که اين اطالعات 

اگر چنين نباشد، . صحيح است
 .بايد آن را اصالح کنند والدين

  
اين فرم از  –ای  فرم موافقت رسانه .2

کند که برای  والدين درخواست می
کارهايی مانند گرفتن و نگهداری 

آموز  يا نام دانش/عکس، ويديو، و
های مورد نظر  برای استفاده

ی آموزش و پرورش موافقت  ناحيه
اين اطالعات همچنين ممکن . کنند

وط به است برای رويدادهای مرب
برای (ها  مدرسه در اختيار رسانه

 .گذاشته شود) مثال راديو
 
 –موافقت کاربری اينترنت  .3

ها برای  بسياری از مدرسه
از اينترنت  آموزان يادگيری دانش
و دارای مقرراتی   کنند، استفاده می

. برای استفاده از کامپيوتر هستند
آموزان اين فرم را  والدين و دانش

شان دهند که آنها کنند تا ن امضا می
 .از چنان مقرراتی آگاه هستند

 
برخی  –دادن دارو در مدرسه  .4

آموزان نياز دارند که داروی  دانش
تجويزی پزشک را در طول روز 

 . در مدرسه مصرف کنند

 سی: ارتقاء آموزشهای اجتماعی، عاطفی، فکری، هنری و بدنی، همراه با مسئوليت اجتماعی. آموزش و پرورش بی

امضای اين فرم به کارکنان مدرسه 
دهد که دارويی که شما به  ازه میاج

آموز  ايد را به دانش مدرسه فرستاده
 .بدهند

 
مفرم گردش .5   – یعل
م گردش .6 در خارج از محيط   یعل

مدرسه يکی از بخشهای مهم يادگيری 
در مدرسه هستند. امضای شما به اين 

آموز شما اجازه  معنی است که دانش
دارد که در چنين فعاليتهايی مشارکت 

هی برای اين کار به ارسال پول کند. گا
 نيز نياز است.

  
فرمهايی که بايد امضاء شده و 

 با پول برگردانده شوند
 
اين عکسها هر  – عکسهای مدرسه .1

شوند و پدر و مادرها  سال گرفته می
توانند برخی از آنها را برای  می

 ی خود بخرند. استفاده
  
بسياری از  – ملزومات مدرسه .2

زومات ها برای خريد مل مدرسه
کنند (خودکار،  درخواست پول می

مداد، مواد الزم برای علوم، هنر و 
کارهای هنری و غيره). اين پول 
ی  رويدادهای خاص يا گردش/مطالعه

 شود. ميدانی را شامل نمی


