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والدین بخش مهمی از تحصیالت کودکان را تشکیل می دهند. یک بخش اساسی روش ACT آنست که مکاتب با 
والدین همکاری نمایند تا زمینه فراهم آوری بهترین تحصیالت ممکنه را برای کودکان مهیا سازند. شما همیشه 

می توانید آزادانه موضوعات مربوط به تحصیل و رفاه کودک تانرا با مکاتب در میان بگذارید.      

مالقات با مکتب
شما می توانید از طریق تماس گرفتن با اداره مکتب قرار مالقات با معلمین را بگیرید.

 اکثر مکاتب یک شبی را تحت نام “شب معلمین- والدین” در شروع سال تدریسی برگزار می کنند. شما می توانید در این جلسه با معلمین
 مالقات نمائید و معلومات عمومی را راجع به مکتب بدست آرید. بعداً در طول سال، اکثر مکاتب مصاحبه هایی را تحت نام “مصاحبه

 معلمین - والدین” نیز دایر می کنند. در این مصاحبه، شما فرصت خواهید داشت که با معلمین راجع به پیشرفت کودک تان صحبت کنید.

مکتب همچنان از شما به منظور اشتراک در محافل مختلف نیز دعوت بعمل خواهد آورد.

 مکاتب و مکاتب ابتدایی اکثراً گردهمایی هائیرا برگزار می کنند که والدین به آن دعوت می شوند. این گردهمایی ها برای شاگردان
 فرصت می دهد تا بعضی از کارهایشانرا برای دیگران به معرض نمایش قرار دهند – ممکن است کودکان داستان هایی را که نوشته اند
 با دیگران در میان بگذارند، نمایشاتی را اجرا کنند، یا آواز بخوانند.  کودکان از دیدن والدین خویش در میان تماشاچیان بسیار خرسند می

 شوند.

 بعضی مکاتب والدین را دعوت می کنند که از صنوف درسی دیدن کنند. بعضی اوقات این امر بنام “مسافرت های آموزشی” یا “کنفرانس
 های شاگردان” یاد می شوند. این نوع مالقات ها در ایام مختلف در مکاتب برگزار می شوند.  بعضی اوقات این مالقات ها قبل یا بعد از

 وقت مکتب برگزار می شوند تا تعداد بیشتری از والدین بتوانند در آن اشتراک نمایند. در طول این مالقات صنوف درسی، کودک تان
  کار هائیرا که در مکتب انجام می دهد برای شما نشان داده و راجع به آموزش خویش برایتان معلومات می دهد.

مکاتب اکثراً کارنیوال های ورزشی و فعالیت های دیگر اجتماعی را برگزار می کنند که والدین می توانند آزادانه در آن اشتراک نمایند.

استفاده از لسان خودتان
 دانستن لسان انگلیسی برای اشتراک در این گردهمایی ها و مالقات های صنوف درسی ضروری نیست. هر زمانیکه از صنوف درسی

 دیدن می کنید، کودک تان می تواند کارهای خویشرا برایتان نشان داده و به لسان خودتان برایتان توضیح دهد.

حکومت ACT متعهد است که معلومات و خدمات خود را تا حد ممکن قابل دسترس برای همگان بسازد. اگر انگلیسی لسان اول شما 
نیست و از صحبت کردن به لسان خودتان بیشتر احساس راحتی می کند، می توانید از مکتب تقاضا کنید که یک ترجمان برایتان فراهم 

کند. این خدمت رایگان است.  

 شما می توانید در مصاحبه ها و جلسات معلمین – والدین به کمک یک ترجمان تهیه شده توسط مکتب اشتراک کنید. هرزمانی که
 بخواهید موضوعی را مطرح کنید یا سوالی نمائید، می توانید از مسؤلین مکتب بخواهید که از خدمات ترجمانی کتبی یا شفاهی استفاده

 کنید. خدمات ترجمانی معموالً  از طریق تیلفون مهیا می گردد.

ترجمان ها توسط خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی (Translating and Interpreting Service (TIS)) ارائه می گردند. نمبر 
تیلفون خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی 450 131  است. 

خدمات ترجمانی کتبی و شفاهی می تواند به بیشتر از 160 لسان مختلف برایتان ترجمان تهیه کند.  می توانید معلومات بیشتر را راجع 
به خدمات این موسسه از این ویب سایت بدست آرید.

 انگلیسی بحیث زبان اضافی یا تدریس زبان محلی

https://www.tisnational.gov.au/
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کمک کردن به طفال تان در مورد مکتب
اگر کودک تان هنوز هم محاوره، خواندن و نوشتن را به لسان انگلیسی می آموزد، وی آموزنده انگلیسی بحیث زبان اضافی (EAL) شمرده می شود و کمک 

اضافی از جانب مکتب جهت یاد گرفتن انگلیسی را دریافت می کند. 

شما نیز می توانید به کودک تان کمک کنید تا در مکتب خوب پیشرفت کند. یکی از بهترین طرق کمک این است که صحبت کردن به لسان خودتانرا با کودک 
تان ادامه دهید. اهل خبره متوجه شده اند که صبحت کردن  به لسان مادری کودک را در قسمت یاد گرفتن لسان جدید کمک  می کند. مواد تدریسی مانند کتاب 

ها، روزنامه ها، ویدیوها و نمایشات تلویزیونی به لسان خودتان به انکشاف زبان مادری کودک تان کمک شایان می کند. کودکان با استفاده از مهارت های 
لسان مادری خویش کمک می گیرند تا لسان انگلیسی را بیاموزند. استفاده از لسان مادری همچنان کمک می کند که روابط بین شما و کودک تان مستحکم باقی 

بماند. 

کودک من در مکتب چه چیزها را می آموزد؟

تمام آموزش ها صرف از طریق کتب درسی صورت نمی گیرد. اکثر معلمین می خواهند که کودکان از طریق “آموزش عملی” بیاموزند، لهذا فعالیت های 
زیادی در صنف صورت می گیرد. 

همه شاگردان در مکاتب آسترالیا طبق نصاب تعلیمی آسترالیا آموزش می بینند. مضامین کنونی در نصاب تعلیمی آسترالیا قرار ذیل اند:

انگلیسی  

ریاضیات  

علوم اجتماعی  

ساینس  

هنرها  

صحت و تربیت بدنی  

تکنولوجی ها  

زبان ها  

جزئیات بیشتر راجع به نصاب تعلیمی آسترالیا در ویب سایت  ذیل موجود است.
http://www.australiancurriculum.edu.au

آیا کودک من کارخانگی خواهد داشت؟

هر مکتب پالیسی خاص کارخانگی خود را دارد. برای کسب معلومات راجع به پالیسی کارخانگی مکتب کودک تان با معلم وی صحبت کنید.  اگر کودک تان 
کارخانگی خود را نمی داند، لطفاً با معلم وی صحبت کنید. بعضی مکاتب دارای پروگرام مساعدت کارخانگی می باشند که طبق آن شاگردان می توانند کمک 

اضافی دریافت کنند.

خواندن کتاب ها برای تفریح یک طریقه بسیار خوب کمک کردن به آموزش در مکتب می باشد. شما می توانید برای یا همراه کودک تان کتاب بخوانید، و یا 
کودک تان خودش کتاب بخواند.  کودکان همچنان می توانند به کتاب های ثبت شده در کست گوش دهند. کتاب ها را می توان از کتابخانه مکتب یا کتابخانه 

عامه محل تان بطور رایگان قرض گرفت. 

چرا اینقدر سفر های کوتاه تفریحی  زیاد؟

 سفرهای کوتاه تفریحی جهت دیدن از محل های مختلف در خارج از مکتب و رفتن به کمپ های مکاتب در آسترالیا بسیار معمول است. این امر برای آموزش
 شاگردان بسیار مؤثر می باشد. کودکان معلومات جدیدی را می آموزند که می توانند آنرا در کارهای صنفی خویش استفاده کنند. اینگونه سفرهای کوتاه برای

 انکشاف روابط مثبت بین همصنفی ها و کارمندان مکتب بسیار مهم می باشد. حمایت از مشارکت کودک تان در سفرهای تفریحی و کمپ رفتن ها از نگاه
 اجتماعی و اکادمیکی برای کودک تان مفید واقع می شود. سفرهای کوتاه تفریحی مکتب معموالً در اوقات درسی مکتب صورت می گیرد درحالیکه کمپ رفتن

    های مکتب معموالً از طرف شب می باشد. معلمین همیشه شاگردان را در زمان رفتن به سفرهای تفریحی کوتاه و کمپ ها همراهی می کنند.

 اجازه کتبی شما حتمی است تا کودک تان بتواند به سفرهای تفریحی کوتاه و کمپ برود. بخاطر داشته باشید که اگر جزئیات رفتن به سفرهای کوتاه تفریحی و
 کمپ کودک تانرا خوب نمی دانید، از مکتب بخواهید که یک ترجمان برایتان تهیه کند.

 اگر از ناحیه پرداخت فیس سفرهای کوتاه تفریحی یا کمپ مشکل مالی دارید و باعث عدم رفتن کودک تان می شود، می توانید با کارمندان مکتب صحبت کنید.
  اکثر مکاتب گزینه هایی برای حل این مشکل دارند تا کودک تان بتواند در سفرکوتاه تفریحی یا کمپ اشتراک نماید.


