
 

 

 قانون مدرسه در بی.سی.
قانون مدرسه
در بريتيش 
 کلمبيا

 

  
 

“The British Columbia 
School Act” 

 [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

  پذير رهنمودهای انعطاف
های آموزش و پرورش اختيار ناحيه

گزاريهای متناسب دارند که سياست
با نيازهای خود را داشته باشند. در

آموز از ديگر مورد پذيرش دانش
های آموزشی، هيأت آموزش و ناحيه

پرورش نخست بايد موردهای زير
  را بررسی کند:

ی آن  آموزانی که در حوضه دانش -
  کنند؛ مدرسه زندگی می

آموزان  برادران دانش خواهر يا -
هم اکنون شاگرد آن مدرسه 

 هستند؛
آموزان ديگری که در آن  دانش -

ی آموزش و پرورش هستند. ناحيه
در مدرسه و در آن برنامه اگر

که ممکن استظرفيت خالی باشد، 
آموزانی را از خارج از ناحيه دانش

  ی خود بپذيرد. حوضه

 

ين قانون چه ا
تأثيری بر 

آموزش فرزند 
 شما دارد



 

 

ی بی.سی.  قانون مدرسه 
  چيست؟

وزارت آموزش و پرورش بی.سی. 
بر اساس اين قانون، به هيأتهای 

ی اينکه  آموزش و پرورش در باره
دهد.  چگونه عمل کنند رهنمود می

برخی از رهنمودها در مورد يک 
ی  عمل خاص هستند زيرا در همه

شوند.  مال میهای استان اع ناحيه
ساير رهنمودها به هيأتهای آموزش و 

دهند که سياستهای  پرورش اجازه می
خاص خود را ايجاد کنند. اين 

سياستگزاريها بايد منطبق با قانون 
توانند شرايط  مدرسه باشند، اما می

  خاص هر ناحيه را در نظر بگيرند.

  رهنمودهای مشخص
های آموزش و پرورش  ی ناحيه همه

  نان يابند:بايد اطمي
که آموزش رايگان به افراد مقيم  -

بريتيش کلمبيا داده شود. (مقيم به 
شود که در بی.سی.  کسی گفته می
کند و ماليات  زندگی می

  پردازد.) می

 

 که کودکان و نوجوانان بين  -
ساله از آموزش در مدرسه  18تا  5

 برخوردار شوند.
که هر کسی که پس از اول جوالی  -

 هر سال به سن 
رسد بايد در سپتامبر  سالگی می 19

همان سال مدرسه را شروع کند و 
 سال تحصيلی را به پايان برساند.

ساله  16تا  5آموزان بين  که دانش -
 به مدرسه بروند. بايد

ر آموزان حق دارند که د که دانش -
ی آموزش و پرورش خود به  ناحيه

 مدرسه بروند.
 آموزان حق دارند  که دانش -

 که برای رفتن به هر 
 درخواستای در سطح استان  مدرسه
  .کنند

  

 
 

 قانون مدرسه در بريتيش کلمبيا

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

دستگاه آموزش در  رسالت
  بی.سی. چيست؟

"هدف دستگاه آموزشی 
بی.سی. اين است که به 
شاگردان توانايی دهد تا 

خود را پرورش  استعداد فردی
دهند و دانش، مهارت، و 

ديدگاههای الزم برای خدمت 
ی سالم و  به يک جامعه

مند و اقتصادی پايدار  سعادت
  را به دست آورند."
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