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ییمدرسه ابتدا یدفتر کانتون سنت گالن برا

مدرسه ابتدایی به سه .اجباری است   تحصیل در مدرسه ابتدایی اجباری است و مستلزم یازده سال تحصیل

. دبستان و دبیرستان شود: مهد کودک،مرحله تحصیلی تقسیم می 

کنند. شما تمام مهدکودک را شروع می کودکان معموالً در سن چهار سالگی 

اطالعات مهم راجع به شروع تحصیل مدرسه محل زندگی خود را دریافت  

خواهید کرد. اگر از ساکنان جدید هستید، بهترین کار این است که برای  

 کسب اطالعات بیشتر با مقامات محلی خود تماس بگیرید.

 

این مقطع پایه و اساس  در مهد کودک تمرکز بر روی بازی کردن است. 

یادگیری در مدرسه است. در دبستان، کودکان خواندن، نوشتن و حساب را  

های درسی مختلف )زبان، ریاضی، موسیقی و ...( آموزند و در کالس می

کنند. یادگیری این دروس در مقاطع بعد ادامه یافته و تعمیق می شرکت می

 شود. وسطه دوم تقسیم مییابد. دبیرستان به دو مقطع متوسطه اول و مت

 خوب است بدانید

تحصیالت ابتدایی با اتمام سال سوم دبیرستان به پایان 

رسد. در دوران دبیرستان، نوجوانان راجع به یک می

گیرند. شما و فرزندتان حرفه یا ادامه تحصیل تصمیم می

ی انتخاب حرفه و مدرسه هستید. معلم کالس مسئول اصل

 کند.در این فرآیند شما را حمایت و راهنمایی می

برای کسب اطالعات بیشتر راجع به این موضوع، می

 توانید به وبسایت زیر مراجعه کنید:

 www.berufsberatung.ch
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 حضور در مدرسه

نیازهای مختلف دانش آموزان را می شوند که مایحتاج و معلمان مطمئن می

توان در دروس در نظر گرفت. ممکن است این کافی نباشد، مثالً به دلیل 

مشکالت یادگیری، مشکالت رفتاری یا هوش و استعداد زیاد یک کودک.  

در این موارد، عالوه بر کالس درس از کودکان و نوجوانان نیز حمایت 

شود و این گونه خدمات برای  ام میشود. این کار با مشورت والدین انجمی

 آنها رایگان است. 

های  مدارس استثنایی برای دانش آموزانی وجود دارد که با وجود حمایت

توانند به مدرسه عادی بروند. مثال هدف این مدارس آموزش به مناسب نمی

کودکان و نوجوانانی است که ناتوانی گفتاری یا شنوایی دارند یا دارای  

 اری و یادگیری هستند.مشکالت رفت

 برنامه زمانی و وقت ناهار 
دهد. قبل های فرزندتان را در روزهای هفته نشان میبرنامه کالسی تعداد کالس

از شروع سال تحصیلی در دومین دوشنبه ماه اوت، برنامه کالسی را از مدرسه  
 فرزندتان دریافت خواهید کرد.

دهد. مدرسه درمورد ثبت ه میدر صورت لزوم، مدرسه خدمات ناهار را ارائ
کند. ممکن است مدرسه در خارج  ها شما را مطلع مینام، غذا، مراقبت و هزینه

از ساعات مدرسه به صورت داوطلبانه خدمات مازاد نگهداری از کودک را  
 ارائه دهد. 

 خوب است بدانید
شود. فرزند شما در آموزش حتی قبل از مدرسه شروع می

دهد و های اول زندگی خود اکتشافات مهمی را انجام میسال

توانید آموزد. شما به عنوان والدین میمیچیزهای زیادی را 

در این فرآیند از او حمایت کنید. زیاد با او صحبت کنید، به 

هایش گوش دهید و او را جزئی از زندگی روزمره حرف

خود کنید، برای مثال به او اجازه دهید در آشپزی به شما 

کمک کند.

ردی فرزندتان را تشویق کنید تا چیزهای جدیدی مانند کوهنو

یا مدلینگ را امتحان کند و دائما آنها را تکرار کند.

های زیادی در خارج از خانواده وجود دارد که همچنین فرصت 

تواند کشف کند. چیزهای جدید همراه با شما یا فرزند شما می

کودکان دیگر. چه به یک جلسه ژیمناستیک ویژه والدین و 

فرزندان، به کتابخانه یا به یک گروه بازی برود، تجربیات هیجان 

کند. مقامات یدی پیدا میانگیز زیادی خواهد داشت و دوستان جد

 دهند.محلی شما اطالعاتی را راجع به خدمات محلی به شما می

های کوتاه مرتبط را در آدرس زیر مشاهده کنید:توانید فیلممی

 www.kinder-4.ch/de
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 تکلیف

شود به شما  آنها پرداخته میتکالیف درمورد موضوعاتی که در مدرسه به 

دهد. کودکان و نوجوانان باید بتوانند تکالیف خود را مستقالنه  بینش می

شود. در دبستان و انجام دهند. در مهد کودک هیچ تکلیفی داده نمی

شوند. جهت  دبیرستان در تعطیالت و آخر هفته هیچ تکلیفی تعیین نمی

 کنند.ز مدرسه کمک میحمایت، بعضی مدارس در انجام تکالیف بعد ا

 ارزیابی
آموز در مدرسه در اکثر دروس  با شروع کالس دوم، عملکرد دانش

شود. ای در کارنامه در پایان سال تحصیلی ارزشیابی میبا قید نمره

ای وجود دارد. باالترین نمره در دبیرستان در پایان هر ترم کارنامه

است. نمره کارنامه نتیجه یک ارزیابی کلی است و  1و پایین نمره  6

 با میانگین نمرات امتحانی برابر نیست. 

های  در طول سال تحصیلی، معلم عملکرد فرزند شما را به شیوه

کند. بازخورد به صورت نمره، شفاهی یا به گوناگون بررسی می

 شکل دیگری قابل ارائه است. 

عملکرد مدرسه و پیشرفت  در جلسه ارزیابی، معلم درمورد 
کند. نکات دیگری که برای  یادگیری فرزندتان با شما صحبت می

آموز در مدرسه و زندگی اهمیت دارد نیز مورد  موفقیت دانش 
گیرد. این موارد، مثال شامل رفتار، پشتکار یا  توجه قرار می

مراقبت است. جلسه ارزیابی حداقل سالی یکبار برگزار می 
اجباری است. در این جلسه، درمورد نحوه   شود. حضور در آن

عملکرد فرزندتان در مدرسه و پیشرفت او اطالعات بیشتری را  
کسب خواهید کرد. معلم همچنین مایل است بداند شما  

کنید. عالوه بر  عملکرد فرزندتان در خانه را چگونه ارزیابی می
این، راجع به رفتن به کالس یا سطح بعدی در پایان سال  

 صحبت خواهید کرد. تحصیلی

ها  تعطیالت و غیبت
تواند در چنانچه فرزندتان بیمار است یا به دالیل مهم دیگری نمی

کالس شرکت کند، باید قبل از شروع مدرسه معلم را مطلع کنید. در 

هفته تعطیلی هست. همچنین در تعطیالت    13هر سال تحصیلی 

اجازه غیبت در اعیاد مذهبی مهم  رسمی درسی وجود ندارد. امکان 

توانید دو نیم روز در هر  آموزان وجود دارد. همچنین میبرای دانش 

سال تحصیلی فرزند خود را از مدرسه ببرید. برای این کار کافیست  

 کتبا معلم را مطلع سازید.

 های آموزشی ویژه فعالیت

رویدادهایی مانند اردو، توان برای ایجاد یک تجربه آموزشی می

 های پروژه را ساماندهی کرد.ای یا هفتهسفرهای مدرسه

 مسیر مدرسه 
آموز بین خانه و  به عنوان والدین، شما مسئول رفت و آمد دانش

مدرسه هستید. به عنوان یک قاعده، کودکان و نوجوانان به تنهایی یا  
، با دوچرخه یا روند: پیادههای خود به مدرسه می همراه با همکالسی

 با اتوبوس، 
های مدرسه موضوع ترافیک، ایمنی و مسیر مدرسه مورد  در درس

 گیرد.بررسی قرار می 

 خوب است بدانید

احساس راحتی برای اینکه به فرزندتان کمک کنید در مدرسه 

توانید کارهای زیادی را انجام کند و از یادگیری لذت ببرد می

اند و نحوه دهید. از او درمورد کاری که در مدرسه انجام داده

تواند تکالیفش را انجام آن سوال بپرسید. مطمئن شوید که می

در مکانی آرام و عاری از عوامل حواسپرتی انجام دهند. 

ن خواب کافی داشته باشد تا در طی مطمئن شوید که فرزندتا

 کالس درس بیدار و هوشیار باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر راجع به آموزش و پرورش و 

 رشد کودک، اپلیکیشن رایگان والدین را دانلود کنید: 

   www.parentu.ch 
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 همکاری با مدرسه

در طول جلسات اولیاء و مربیان و سایر رویدادهای مدرسه، بینشی 

درمورد جریانات مدرسه به دست خواهید آورد و از موضوعات کنونی  

مطلع خواهید شد. حضور شما در این جلسات ضروری است. همچنین می

فرزندتان شرکت کنید. روزهای بازدید حداقل یک بار های توانید در کالس

 شود. ریزی میدر سال برنامه

 
شما به عنوان والدین مسئولبد که مطمئن شوید فرزندتان در مدرسه حاضر 

کند. عالوه بر این، شما موظفید جهت  شده و قوانین مدرسه را رعایت می

همکاری  های بیشتر در دسترس معلم و مدرسه باشید. صحبت و تماس

 کند.شود که فرزندتان در مدرسه احساس راحتی می مناسب شما باعث می 

 

توانید خالصه حقوق و تعهدات را در وبسایت می

www.volksschule.sg.ch .مطالبی برای والدین مشاهده کنید > 

 
 شخص رابط  

در صورت داشتن سؤال یا نگرانی، بهتر است مستقیماً با معلم فرزند خود   

تماس بگیرید. همچنین در صورت نیاز به مترجم برای مکالمه یا رویداد، به 

 آنها اطالع دهید.

  یدر صورت بروز مشکالت، خدمات مختلف مدرسه مانند خدمات روانشناس

و فرزندانشان کمک و  نیبه والد زیمدرسه ن یمددکاران اجتماع ایمدرسه 

 دهندیمشاوره م
 

 
 

: 

 زبان .

در مهد کودک، زبان محلی زبان ارتباط و آموزش است. در دبستان و در 

دبیرستان، زبان آلمانی باال است. دانش آموزانی که هنوز به اندازه کافی  

العاده های فوق کالسبه زبان آلمانی تسلط ندارند برای مدت معینی در 

 کنند. آلمانی شرکت می

( HSKمدرسه، دروس زبان و فرهنگ )دروس  یعالوه بر دروس اجبار

خواندن، نوشتن و   توانندیکودکان و نوجوانان م  نجا،ی. در اشودیارائه م زین

انجمنها   ای هایکنند. کنسولگر نی خود تمر یصحبت کردن را به زبان مادر

به صورت داوطلبانه در آنها  توانیو م کنندیرا برگزار م HSK یکالسها

در  توانیرا م یکرد. اطالعات مربوط به برنامه و برنامه کالس شرکت 

 : مشاهده کرد ر یآدرس ز

 

www.hsk-sg.ch 

 
خوب است بدانید

 برای اینکه کودکان و نوجوانان در اینجا

احساس راحتی کنند و آموزش خوب بگیرند ضروری است که 

 آلمانی در کانتون سنت گالن را یاد بگیرند.زبان ملی 

در عین حال، بسیار مفید است که بتوانند از زبان مادری خود نیز 

ها به خوبی استفاده کنند. این امر به آنها در یادگیری سایر زبان

 کند.کمک می

بنابراین، زیاد با فرزندتان به زبان خودتان صحبت کنید. در عین 

فرزندتان در یادگیری آلمانی و پیدا کردن دوستان آلمانی حال، از 

در همسایگی، زمین بازی، در گروه بازی یا مهد کودک  -زبان 

 حمایت کنید.

اطالعات بیشتر در مورد این موضوع در وبسایت زیر موجود 

 است.

www.integration.sg.ch 

 والدین تحصیل  کودکان
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