
 

 

  انتظارت مدرسه
 آنچه که مدارس از

 دانش آموزان 

  و والدين آنها 

  انتظار دارند 
 

 

 

  
 

“What Schools Expect from 
Students and their Families” 

  
[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

 

 

 

در مدارس ابتدايی، اغلب از 
سرپرستها پرسيده ميشود که والدين/

آيا مايلند در گردش های علمی تدارک 
ديده شده برای کالس فرزند خود 
همکاری نموده يا برای کمک در 
فعاليتهای خاص به کالس درس 
بيايند. طی اين دعوتنامه ها از والدين 
خواسته ميشود تا به عنوان داوطلب 
کمک نمايند. اگر قادر به انجام آن 

وشی موثر ميباشد که از باشيد، اين ر
طريق آن با نظام مدرسه وآموزش 

 فرزندتان آشنا شويد.



 

  برای دانش آموزان   

به طور منظم به مدرسه بروند و به موقع در  -
  شروع هر کالس درس حاضر باشند. 

   

به اندازه کافی استراحت کرده و با آمادگی کامل  -
  برای آموختن به مدرسه بروند. 

  

صبحانه خورده و از اغذيه سالم برای نهار و  -
تنقالت استفاده کنند. (به بروشور "نگهداری از 

  فرزندان" مراجعه نماييد)
  

 پوشيدن لباس مناسب در مدرسه و شرايط  -
 آب و هوايی و فصول مختلف. -

 
   

 

 

 

  مدت زمان صحبت با معلم  کوتاه باشد. -
  

درصورت نگرانی يا دلواپسی برای فرزند خود، با  -
  معلم صحبت نماييد.

  

  خود مطلع سازيد.فرزند معلم را از پيشرفت  -
  

اگر مطمئن نيستيد که چگونه ميتوانيد پشتيبانی الزم  -
را در منزل فراهم آوريد، از معلم بپرسيد که چطور 

 ميتوانيد به فرزند خود کمک نماييد. (همچنين به
هايی برای افزايش فراگيری کودکان در  وش"ربروشور 

 مراجعه نماييد.) "منزل

 

  برای والدين/سرپرستها

اطالعيه ها و نامه هايی که توسط معلم/مدرسه  -
به خانه دانش آموز فرستاده ميشوند را بخوانيد 

  يا از کسی بخواهيد تا برايتان ترجمه نمايد. 
  

 زمان موعد مقرر درفرم ها و درخواستها را  -
  برای معلم ارسال داريد. ا قبل از آني

  

درصورتيکه فرزند شما متوجه نميشود که  -
بايد در کالس چه کاری انجام دهد يا با ساير 

بچه ها دچار مشکل ميشود، معلم را مطلع 
  سازيد. 

  

  مربيان حضور يابيد. -در جلسات اوليا -
  

اگر درباره فرزند خود مايل به صحبت با معلم  -
باره فراگيری او داريد، بوده يا سواالتی در

يک قرار مالقات قبل يا بعد از ساعت مدرسه 
هميشه از قبل تقاضای با معلم تعيين نماييد. 
  وقت مالقات نماييد.

  

حضور به موقع در هنگام قرارمالقاتها حائز  -
 اهميت است.

  انتظارات مدرسه

 

 

 آموزش در بريتيش کلمبيا: توسعه ارتقاء اجتماعی، عاطفی، فکری، خالقيتی و بدنی همراه با مسئوليت اجتماعی.

 

 


