
   
 

 

آموزان کالس  ی دانش آموزگاران کارنامه
ی کالسهای  را همانند کارنامه 4

  کنند. کودکستان تا سوم تهيه می

از ها  بيشتر مدرسه 4اما در کالس 
ی حرفی همراه با بيان نظرهای  نمره

  کنند. خود استفاده می

  

آموزان کالسهای پنجم، ششم،  برای دانش
ی دانش  و هفتم، آموزگاران کارنامه

آموزان را بر اساس درسهايی مشابه 
  کنند. تهيه می 4کالسهای کودکستان تا 

آموزان  ، دانش5اما با شروع کالس 
از سر ی يک زبان ديگر را نيز  مطالعه

گيرند. در بيشتر موردها، اين زبان  می
  جديد زبان فرانسه است.

ی بيشتر  ، کارنامه4همانند کالس 
های حرفی  آموزان شامل نمره دانش

 همراه با نظرهای آموزگاران خواهد بود.

  

، آموزگاران 8آموزان کالس  برای دانش
های  موضوعهای درسی مشابه با کارنامه

ها  در کارنامهرا  7کودکستان تا کالس 
  گنجانند. می

 

 

  
 

“Report Cards in BC” 
 

 [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

توانند  آموزان می ، دانش8با آغاز کالس 
های هنرهای زيبا را  يکی از اين رشته

برگزينند: رقص، نمايش، موسيقی، يا 
هنرهای ديداری. به عالوه، 

آموزان درسی را در مهارتهای  دانش
تواند  گذرانند که می کاربردی می

انند آموزش فنآوری، موضوعهايی م
يا   فنآوری اطالعات، اقتصاد خانه،
  آموزش بازرگانی را شامل شود.

های حرفی به هر  در هر ترم، نمره
  يک از درسها داده خواهد شد.

  

، 12تا  9آموزان کالس  برای دانش
ی موضوعهای درسی  آموزگاران همه

گنجانند. آموزگاران  را در کارنامه می
ودد که مشاور مراقب خواهند ب

ی درسهايی که برای  آموزان همه دانش
التحصيل نياز دارند را بگذرانند.  فارغ

آموزانی که مايلند در يک  برای دانش
ی دانشگاهی خاص ادامه تحصيل  رشته

دهند، آموزگاران مشاور مواظب 
خواهند بود که آنها درسهای مورد 

نيازشان را انتخاب کنند. برای اطالعات 
شرايط با عنوان  بيشتر، به بروشور

  مراجعه کنيد. سی التحصيلی در بی فارغ

 

های درسی   کارنامه
سی در بی  

 

اطالعات مهمی که 
 والدين بايد بدانند

 



 
 
 
 

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

آموزان کودکستان، کالس  برای دانش
، آموزگاران در خصوص 3، و 2، 1

  دهند: موضوعهای زير گزارش می

  ،هنرهای زبان انگليسی (شنوايی
و   واندن، نوشتن، ديدن،گفتاری، خ

 ارائه کردن)؛

 های اجتماعی؛ مطالعه 

 رياضيات؛ 

 علوم؛ 

 تربيت بدنی؛ 

  ،هنرهای زيبا (رقص، نمايش
 موسيقی، و هنرهای ديداری)؛

 آموزش سالمتی و حرفه؛ و 

 .فعاليت بدنی روزانه 

در کارنامه چه اطالعاتی 
  شود؟ گنجانده می

کارنامه اطالعاتی را در مورد 
پيشرفت آموزشی کودک به والدين 

کند و نيز گزارشی از  ارائه می
رفتار، عادتها و کوششهای کاری او 

ای  دهد. هر کارنامه به دست می
  شامل اطالعات زير است:

 فن نام، نشانی، و شماره تل
 مدرسه؛

 نام فرزند شما؛ 

  نام(ها) و امضا(ها)ی
آموزگار(ان)ی که کارنامه را 

 اند؛ تهيه کرده

  نام و امضاء مدير يا معاون مدير
 مدرسه؛

 ی  ی اينکه نمره توضيحی در باره
ی  حرفی و عالمتهای نشان دهنده

رفتار کاری به چه معنايی 
 هستند؛

  تعداد روزهايی که فرزندتان دير
ته يا غايب بوده به مدرسه رف

 است؛

 

  توضيحهايی در مورد تواناييها و
 دستاوردهای فرزند شما؛

  تعيين هدفهايی برای آموزش او در
 آينده؛ و

  راههايی برای تقويت يادگيری کودک
 ه.در خان

آموزان کودکستان تا کالس  برای دانش
دارند،  هفتم، والدين کارنامه را نگاه می

شود که پاکت  اما از آنها خواسته می
حاوی کارنامه را امضاء کنند تا معلوم 

اند. پاکت  شود که آن را مالحظه کرده
خالی کارنامه سپس به مدرسه برگردانده 

ی ی مرحله شود و از آن برای کارنامه می
  شود. عد استفاده میب

آموزگاران در مورد کدام موضوعهای 
  دهند؟ درسی گزارش می

ی حرفی و/يا  آموزگاران ملزمند که نمره
نظرهای خود را در مورد ميزان توانايی 
دانش آموز را در سطحی که از شاگردان

ی  رود برای همه آن کالس انتظار می
موضوعهای درسی در کارنامه بگنجانند.

ی کارنامه، بيشتر  لهدر هر مرح
شوند. در  موضوعهای درسی سنجيده می

، ميزان پيشرفت 3کالسهای کودکستان تا 
  شود. تنها با نظر دادن گزارش می

 

  کارنامه درسی چيست؟

کارنامه يک مدرک رسمی است که 
ا در آن نويسد ت آموزگار فرزند شما می

ميزان پيشرفت فرزند شما را توضيح 
  دهد.

ی  کارنامه هر از چند گاه به خانه
  شود؟ آموزان فرستاده می دانش

های رسمی مکتوب سه بار در  کارنامه
آموزان ارسال  ی دانش سال به خانه

دقيق ارسال کارنامه از شوند. روز  می
مدرسه به مدرسه متفاوت است. به 

عالوه، دو گزارش درسی غير رسمی 
شود. گزارشهای  نيز به والدين داده می

غير رسمی ممکن است به شکلهای  
  زير داده شوند:

 ی تلفنی؛ مکالمه 

 رايانامه (ايميل)؛ 

  کنفرانسهايی با مديريت
 آموزان؛ دانش

 ؛ ياآموزگار-کنفرانسهای والدين 

  يادداشتهايی در دفترچه برنامه
 درسی کودک.


