
PE  Physical Education 
های درسی  يکی از برنامهتربيت بدنی 

آموزان فعاليتهای  است که در آن دانش
ی سالمتی و پرورش  فراوانی را در باره

گيرند. اين فعاليتها عبارتند  جسمی فرا می
از ژيمناستيک، بازی، رقص، انواع 

و نيز فعاليتهای ورزشهای فردی و تيمی، 
ديگری که مقاومت، قدرت و انعطاف بدنی 

  دهند. را پرورش می
  

PT  Parent-Teacher 
به کنفرانسهايی گفته پدر يا مادر -آموزگار

شود که طی آن والدين با آموزگاران  می
ی پيشرفت  کنند تا در باره مالقات می
  آموز گفتگو کنند. درسی دانش

  
SBT School Based Team 

به گروهی از آموزگاران و  درسه تيم م
شود که گرد هم  ديگر کارشناسان گفته می

آموزانی که  آيند تا در مورد دانش می
 SBTمشکل دارند گفتگو کنند. گروه 

ی  آموزانی يک برنامه برای چنين دانش
  کند. حمايتی تدوين می

  
 

 
 

 

مخففها 
  (سرنامها)

معنی عبارتهای مخفف
 رايج در مدرسه

 

  
 

“Acronyms” 
 [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

 



 

HCE Health and Career 
Education 

ای است که  برنامه آموزش بهداشت و حرفه
ارت و رويکرد الزم را به دانش، مه

گيری  دهد تا آگاهانه تصميم آموزان می دانش
های امن  کند تا گزينه کنند و به آنها کمک می

  و سالمی برگزينند.
  

IEP    Individual Education Plan 
ای حاوی  برنامه طرح آموزش فردی
آموزانی است که دارای  جزئيات برای دانش

ر طرحی نيازهای خاص يادگيری هستند. ه
جزئيات تغييرها و/يا سازواريها، و نيز 

ی آموزشی  خدمات الزمه را برای برنامه
  دهد. فرد مورد نظر شرح می

 
K-7    Kindergarten to Grade 7 

کالسهايی را شامل  7کودکستان تا کالس 
شود که در بيشتر دبستانها وجود دارند.  می

اين کالسها شامل کالسهای مقدماتی 
ی  ) و کالسهای رده3ا کالس (کودکستان ت

  ).7تا  4ميانی (کالس 
  

LAC Learning Assistance 
Centre 

در اين مرکز  مرکز کمک آموزشی
آموزانی که مشکل  آموزگاران به دانش

چنين  کنند. آنها هم يادگيری دارند کمک می
ال نيز  اس آموزان ای ممکن است که به دانش

  کمک کنند.
  

LD Learning Disabled 
اصطالحی است برای نام آموز معلول  شدان

آموزانی که در برخی از  بردن از دانش
های يادگيری دارای مشکلهای خاصی  جنبه

  هستند.
  

AIP Annual Instructional Plan
ای  برنامه ی راهنمايی ساالنه برنامه

آموزان  است که ميزان پيشرفت دانش
های شنيداری،  ال را در زمينه اس ای

گفتاری، خواندن و نوشتن انگليسی 
  کند. ارزيابی می

  
CIRT Critical Incident 
Response Team 

گروهی از  تيم واکنش رويداد بحرانی
ا افراد آموزش ديده هستند که ب

رويدادهای بحرانی در مدرسه مقابله 
برای مثال مرگ يک آموزگار  –کنند  می

  يا همکالسی دانش آموزان.
  

DPA Daily Physical Activity 
ای است که  برنامهفعاليت بدنی روزانه  

ی دانش آموزان از کودکستانی تا  همه
کند که عالوه  را موظف می 12کالس 

بر مشارکت در درس تربيت بدنی، 
وزانه به شکلی به فعاليت بدنی ر

  بپردازند.
 

 

 

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

ها و خدمتهای  ها برنامه مدرسه
کنند. کارکنان  گوناگونی ارائه می

ی اين  ها هنگام صحبت در باره مدرسه
ها اغلب برای راحتی از  برنامه
های اختصاری و مخفف استفاده  واژه
کنند. برخی از مخففهای رايج در  می

 است.ها به قرار زير  مدرسه

ELC English Language/Learning 
Centre 

در اين مرکز به  مرکز آموزش زبان انگليسی
ال حمايتهای زبانی بيشتری  اس آموزان ای دانش

  شود. ارائه می
  

ESL/ELL   English as a Second 
Language 

 اصطالحی است انگليسی به عنوان زبان دوم
آموزانی که زبان مادريشان  بيرای ناميدن دانش

  انگليسی نيست.
  

FA Fine Arts 
ای درسی است که  برنامه هنرهای زيبا
سازی،  ی طراحی، نقاشی، مجسمه دربرگيرنده

سراميک، بافندگی و نيز نمايش، موسيقی ُکر، 
  باند موسيقی و رقص.

  
FDK Full-Day Kindergarten 

ای درسی برای  برنامهکودکستان تمام وقت 
  کودکان پنج ساله است.

  
FI French Immersion 

 آموزش زبان فرانسه و انگليسی با هم 
ای است که در آن هر دو زبان فرانسه و  برنامه

  شود. انگليسی به کودکان آموزش داده می
  

FSA Foundational Skills 
Assessment 

به يک رشته  ارزيابی مهارتهای اساسی
شود که از  ری ساالنه گفته میامتحانهای اختيا

سوی وزارت آموزش و پرورش برگزار 
شود. آزمونهای فوق در موضوعهای  می

درسی خواندن، نوشتن و رياضيات و فقط از 
آموزان کالس چهارم و هفتم گرفته  دانش
 شود. می

 

 

 


