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 شگفتاریپ
 
 

 محترم، نیوالد

 
  هستند. میفرزند شما سه شرفتیوجود دارند که در پ یادیمدرسه افراد زدر 

 
 افراد عبارتند از: نیا

 
 یمعلم کالس، معلم دروس تخصص، 

 مدرسه، دفتردار، ریمد, 

 یمرب ،یمددکار اجتماع،, 

 مستخدم، دار،یسرا,   

 گریافراد د یاریها و بس ینظافتچ. 

 

 افراد جزء کادر مدرسه هستند. نیهمه ا

 

دهد و  قیمدرسه تطب طیآن که فرزند شما بتواند خود را به نحو مطلوب با مح یبرا

 و توجه شما دارد. یبانیبه پشت ازین نیداشته باشد، عالوه بر ا یموفق یریادگی

 
مساله که چگونه  نیو ا رندیمورد توجه قرار گ دیکه در مدرسه با یدر مورد موارد کل

 .دیابی یم یاطالعات نجایدر ا د،یکن یبانیاز فرزندتان پشت دیتوان یم

 
 

 !تواند توانمند باشد یشما فرزندتان م یفقط با همراه
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 یاجبار لیتحص
 

بدان معناست که  نیوجود دارد. ا یاجبار لیوستفالن تحص نینرد را التیدر ا

سپتامبر به سن شش سالگی می رسند، باید در کالس  30کودکانی که تا 

 درس شرکت کنند.

 

تحصیلی جدید همیشه در تابستان هر سال آغاز می شود. کودکان و نوجوانان حداقل سال 

  به مدت ده سال به مدرسه می روند.

 

 آن ها در ابتدا از کالس اول تا چهارم به مدرسه ابتدایی می روند.

 سپس آن ها کالس های پنجم تا دهم را در مدرسه متوسطه می گذرانند.

 

سالگی تمام می  18سال تحصیلی که در آن فرزند شما به سن تحصیل اجباری در پایان 

رسد، خاتمه می یابد. تا آن زمان فرزند شما باید در یک مدرسه یا مدرسه فنی و حرفه ای 

 تحصیل کند یا کارآموزی را شروع کند.

 

 فرزند شما همچنین باید در همه رویدادهای مدرسه شرکت کند.

 

 به خصوص

 

 ،کالس ورزش و شنا 

 تعلیمات دینی / اخالق*، کالس 

 گردش های کالسی 

 

 و همچنین

 

 سفرهای کالسی 

 

 

 

 

وجود دارند و چه ارزش  یانیشود که چه اد یمورد بحث م نی/ اخالق در ا ینید ماتیدر کالس تعل  *  

 .ستین تیحیمس یمذهب دیو آموزش عقا تیهدف ترب نجایدر جامعه ما وجود دارند. در ا ییها
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 و رفتار در مدرسهمقررات مدرسه 
 

( NRWوست فالن ) نیمشترک در مدرسه قانون مدارس نرد را یریادگیو  یستیهمز یمبنا

 نیالزام آور وجود دارد. در ا یلیدر هر مدرسه مقررات تحص نیباشد. عالوه بر ا یم

در مدرسه مجاز و ممنوع است و افراد  ییمساله درج شده است که چه کارها نیمقررات ا

 .کنندبرخورد  گریکدیبا  دیچگونه با
 

 
 :یمقررات کل

 
  میکن یدر کمال احترام، دوستانه و محترمانه رفتار م گریکدیما با! 
 !دختران و پسران، زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند 
 شود! یم رفتهیهر کس همان گونه که هست پذ 
 ممنوع است. مشکالت و اختالفات به صورت  یو کالم یکیزیخشونت ف

 مشترک و در آرامش قابل حل هستند.

 
 یم افتیدر دفتر مدرسه در ایمدرسه فرزندتان را هنگام ثبت نام  یلیمقررات تحص

  .دیکن
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 بتیغ هیبودن/ نامه توج ماریاعالم ب
 
 

 حضور به موقع فرزند شما در مدرسه در هر روز و

 طور کامل حائز اهمیت می باشد.شرکت در کالس ها به  

 

در صورتی که فرزند شما بیمار است، لطفا در همان روز قبل از ظهر با  

مدرسه تماس بگیرید و بیمار بودن فرزند خود را اطالع دهید. هنگامی که حال 

فرزندتان بهبود یافت، لطفا نامه توجیه غیبت کتبی را به او بدهید تا همراه خود 

 .به مدرسه بیاورد

 

شما در صفحه بعد مطلع می شوید که چگونه می توانید غیبت فرزندتان را هنگام بیماری 

 موجه نمایید.

 

در مناسبت های خاص از قبیل جشن های مذهبی یا رویدادهای فرهنگی می توان در 

 آستانه این جشن ها یا رویدادها از مدرسه درخواست مرخصی کرد.
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 تماس با مدرسه 

 
  نام من ________ است.سالم! 

 من پدر/مادر ______ )نام( هستم.

  خواند. یخانم ______ )نام معلم( درس م/یاو در کالس آقا
  است. ماریفرزند من ب

 .ابدی ی( مجددا در مدرسه حضور مخی____ )تار خیاو احتماال فردا/ در تار

 
 .دارید دیسپاسگزارم. به ام اریبس

 
 

Hallo! Mein Name ist ________.  
Ich bin der Vater/die Mutter von ______(Name). 
Er/Sie geht in die Klasse von Herrn/Frau ______ (Name der Lehrkraft).  
Mein Kind ist krank.  
Wahrscheinlich kommt er/sie morgen/am ____ (Datum) wieder in die Schule. 
 
Vielen Dank. Auf Wiedersehen. 

 
 مدرسه یبرا بتیغ هینامه توج 

 
 پسر من/دختر من ______________ )نام(

  ( به مدرسه برود،خی_______ )تار خینتوانست در تار
 بود. ماریکه او ب لیدل نیبه ا

 
 .دییاو را موجه نما بتیکنم که غ یمن از شما درخواست م

 
 امضا

 

 
Mein Sohn/Meine Tochter ______________ (Name)  
konnte am _______ (Datum) nicht zur Schule kommen,  
weil er/sie krank war.  
 
Ich bitte Sie dies zu entschuldigen. 
 
Unterschrift 
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 یلیلوازم تحص
 
 

خود فرزند شما روزانه به لوازم تحصیلی کامل که باید به صورت منظم همراه 

داشته باشد و آن ها را درون یک کیف مدرسه متناسب با سن خود / یک کوله 

 پشتی قرار دهد، نیاز دارد.

 

 

 لوازم عبارتند از:  نیا

 
 

 جامدادی/ کیف دستی کوچک  

 حاوی مداد، تراش، پاک کن، مداد رنگی، خودنویس،

 کارتریج جوهر، خط کش. 

 

  برای دروسی که در آن روز تدریس می شوند.دفترها و کتاب ها 
 شما در برنامه درسی مطلع می شوید که چه درسی

 در چه روزی تدریس می شود. 

 به تکالیف خانگی توجه کنید!

 

 .صبحانه و نوشیدنی 
 

 
 فرزند شما توسط معلم خود از چیزهای دیگری که نیاز دارد، مطلع می شود.
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 صبحانه سالم
 
 

خانه و هنگام زنگ تفریح در مدرسه برای آن که فرزند شما بتواند صبحانه سالم در 

 یادگیری مطلوبی داشته باشد، دارای اهمیت است.

 
 این صبحانه باید حاوی شکر و چربی کم باشد.

 صبحانه می تواند به این صورت باشد:

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هستند! بهتر است به فرزند خود نوشیدنی های زیر را بدهید:نوشیدنی ها مهم 

 

 آب، آبمیوه یا چای.

 

 لطفا لیموناد هایی مثل کوال یا چای سرد نباشد.
  

Bild wg. Rechten/©  
selbst schießen!!! 
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 در مدرسه نیو مشارکت والد یامکانات همکار
 
 

 یجهت مدرسه از همکار نیهستند! به هم تیحائز اهم اریدر مدرسه بس نیوالد 

 شرفتیشما فرزند خود را در پ بیترت نیکند. به ا یو مشارکت شما استقبال م

 .دیکن یم یپشتبان شیلیتحص

 
 شود: یمشارکت ذکر م یها نهیزم یبرخ نجایدر ا

 
 یخانگ فیو کنترل تکال یبانیپشت 

 
 انجام دهد و  دیاست که فرزند شما در خانه با یفیتکال یحاو یخانگ فیدفتر تکال

شما  نیتواند جهت تبادل نظر ب یدفتر م نی. انیوالد یاطالعات و نامه ها نیهمچن

 تیدفتر را رو نیا اتی. لطفا هر روز محتوردیو معلم ها مورد استفاده قرار گ

 !دیینما
 

 و رفتار  یلیتحص یبا معلم ها در مورد عملکردها یتلفن ای یتبادل نظرحضور

آن که  یباشد. برا یم تیاهم یاراموارد خاص در خانواده د نیفرزندتان و همچن

وجود داشته  زین یدر موارد اضطرار ایمعلم ها  یبه شما برا یامکان دسترس

 .دیبه دفتر مدرسه اطالع ده راو شماره تلفن خود را فو ینشان راتییباشد، لطفا تغ
 

 مدرسه مانند یدادهایشرکت در رو 
 مدرسه، یجشن ها 
 اطالعات معلم  نجایدارند! در ا تیاهم اریبس نیآزاد با والد یگفتگو یروزها

 د،یکن یم افتیفرزندتان را در یلیتحص شرفتیها در مورد پ
 یم دارید گریکدیو معلم کالس با  نیوالد انیو مرب ایدر جلسات شبانه اول 

 یگردش ها ایجشن ها  لیاز قب ییدادهایکنند و در مورد موضوعات و رو

 کنند. یبحث و گفتگو م یکالس
 

 
شما وجود دارد،  یبانیبه پشت ازیکه در کجا ن نیکردن از معلم کالس در مورد ا در سوال

 .دینکن دیترد
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در مورد  نیبه عنوان والد زیاست که در آن شما ن یکیمدرسه نهاد دموکرات 

 ریز یها تهیمنظور کم نی. به ادیدار یو را یریگ میمختلف حق تصم نیعناو

 وجود دارد:

 
 

 و معلم کالس نیمشترک والد تهیکم 
 شوند( یو مورد تامل و بحث واقع م حی)موضوعات کالس تشر

 و معلم کالس ها نیمشترک والد یها تهیمنتخب کم ندگانینما تهیکم  
 شوند( یو مورد تامل و بحث واقع م حی)موضوعات مربوط به مدرسه تشر

 کنفرانس مدرسه 
 شوند( یمدرسه اتخاذ م یجامع و کالن برا ماتیتصم نجای)در ا
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 در خانه یبانیپشت
 
 

فرزندتان  دیتوان یکه چگونه م مییمورد ارائه نما نیدر ا یشنهاداتیبه شما پ میخواه یما م

 تا او در مدرسه توانمند شده و توانمند بماند. دیکن یبانیرا در خانه پشت
 

 توجه به روز مدرسه:
به او  د،یکن یکه با فرزندتان صحبت م یو هنگام دیرا به فرزندتان اختصاص ده یزمان

 .دینگاه کن
 

 امروز چطور بود؟    :یسواالت احتمال

 ؟یفیچه تکال ؟یدار یخانگ فیتو تکال ایآ

 توسط معلم صورت گرفت؟ ییها یاطالع رسان ایآ
 

رو  شیپ یلیروز تحص یبرا لیهمه وسا ایآ دینیتا بب دیندازیمدرسه ب فیبه داخل ک ینگاه

  قرار داده شده است. فیبه صورت کامل و منظم داخل ک
 

 .دیکن یمدرسه همراه ریدر مس ییفرزند خود را در مقطع ابتدا
 
 

 :یخانگ فیتکال
 منظم همراه با موارد زیر ترتیب دهیدروال روزانه  کی

 

 ،زمان های ثابت 

 ،)محیط آرام و جمع و جور )تلویزیون و تلفن همراه را خاموش کنید 

  روز در دفتر تکالیف خانگی ببینید چه کارهایی باید انجام شود و آیاهر 

 پیغام های مهمی در آن درج شده است یا خیر،

 ،فرزند خود را در مشکالت پشتیبانی کنید 

 -  در صورت لزوم شرایط تدریس خصوصی به فرزندتان را فراهم نمایید

(، به صفحه BUT)پشتیبانی مالی از طریق منابع بسته آموزش و مشارکت )

 مراجعه کنید( 14
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 اوقات فراغت: یزیبرنامه ر
با فرزندان زیاد صحبت و بازی کنید و فعالیت های مشترک متناسب با سن او انجام دهید، 

 به طور مثال خواندن کتاب هنگام خوابیدن، بازدید از کتابخانه، زمین بازی، ...

 

می باشد. شما می توانید او را ه طور معاشرت با کودکان دیگر برای فرزند شما مفید 

مثال در باشگاه ورزشی، مدرسه موسیقی، مدرسه نقاشی یا نظایر آن ثبت نام کنید 

(BUT.) 

 

 به بازی های کامپیوتری و فیلم های متناسب با سن کودک توجه کنید!

 

 

)بیشتر فزند شما برای آن که صبح ها در مدرسه سرحال باشد، به خواب زیاد نیاز دارد 

 ساعت(. 8از 
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 ییکمک ها و مسئول پاسخگو
 

 

BUT  = بسته آموزش و مشارکت(BUT) 

 

این بسته خدمات دولت فدرال آلمان برای کودکان و نوجوانان خانواده های کم  

 درآمد می باشد.

 

این بسته امکان شرکت در سفرهای کالسی، ناهار دسته جمعی در مهد کودک یا مدرسه، 

یا مشارکت در ورزش، بازی و موسیقی به صورت گروهی یا در قالب کالس جبرانی 

 تشکل مناسب دیگر فراهم می کند.

، کمک مالی رفاه اجتماعی، کمک هزینه رفاه اجتماعی، 2دریافت کنندگان حقوق بیکاری 

( BUTحق اوالد یا حق مسکن می توانند منابع مالی از محل بسته آموزش و مشارکت )

ی یا اداره رفاه اجتماعی درخواست کنند. مدرسه شما )معلم کالس، را از مرکز کاریاب

مددکار اجتماعی، دفتردار( با کمال میل در حل مشکالت و پیشرفت به شما کمک می 

 کنند.

 

 
 مرکز مشاوره امور مدرسه و خانواده

Schulpsychologischer Dienst für den Kreis Viersen 
 

در ارتباط با همه مشکالت و مسائل مرتبط با این والدین و دانش آموزان می توانند 

( مراجعه Viersenلوبکه )-موضوع به مرکز مشاوره تحصیلی منطقه ای بخش میندن

 نمایند. جلسات مشاوره طبق توافق و هماهنگی برگزار می شود.

 
 ساعات کار دفتر مدرسه:

Rathausmarkt 3, 41747 Viersen 
 

 و تماس: ینشان
Telefon: 02162 - 39 1484 

Montag-Freitag: 9.00 – 16.00 Uhr  
 

Internet 
kreis-viersen.de/de/inhalt-51/schulpsychologischer-dienst/
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