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کمک به تحصیل فرزند شما
اطالعـا ت برای والدین مها جر و پناهنده فرزندانی که به سن تحصیل رسیده اند
اطالعـا ت کلی



کمک د ر کال س -از معلم فرزند تا ن بپرسید ا ز این کمک
شما چه استفاده ای میکند .این میتواند مرتب کردن و یا بهره
وری از مهارتی با شد که شما دارید



سعی کنید که فرزند تا ن هـر روز به مدرسه برود ( مگر اینکه
مریض با شد)



اگر میتوانید ،با اجا زه مـد رسه همراه گشت و گذار کالس
مربوطه بروید.



تا آنجا که میتوانید با مدرسه فرزند تا ن همکاری داشته با شید





بطور مرتب با معلم فرزند تا ن د ر ارتبا ط با شید



به فرزند تا ن برای انجا م تکا لیفش کمک کنید .هـر هفته برای
انجا م تکا لیف وقت و فرصت کافی د ر نظر بگیرید.

د ر جلسه انجمن والدین و شهروندان ) (P&Cشرکت کنید-
شما حتی میتوانید دوستی را همراه ببرید .مقدم همه وا لدین به
این جلسا ت گرامی ا ست و به آنها توصیه میشود که سعی کنند
د ر این جلسا ت شرکت نمایند.



خـد ما ت استقرار مها جرین و پناهـند گا ن) (MARSSبرای
دانش آموزان متوسطه مجا نا برنا مه انجا م تکا لیف )(PASS
تهیه میکند .برای ثبت نا م به شماره  (02) 6248 8577تلفن
کنید.



برای فرزندا ن کوچکتر هـر روز برایشا ن چیزی یا به زبا ن
انگلیسی و یا به زبا ن خود تا ن بخوانید ،و وقتی بقـد ر کافی
بزرگ شدند وقتی میخوا نند به آنها گوش دهـید .هـر دو اینها
به آنها کمک میکند که د ر خواند ن مهـا رت ارزشمندی پیدا
کنند.



د ر کانبرا دوره آمادگی برای اطفـا ل چها رساله رایگا ن ا ست
و گاهـی فرزندا ن مهاجرین و پناهـندگا ن میتوانند د ر سن سه
و نیم سا لگی شروع کنند .با قسمت مربوط به دوره آماد گی
تماس بگیرید و پرس وجو کنید.

کارهـا ی ساده ای وجود دارند که شما میتوانید برای کمک به
تحصیل فرزند تا ن انجام دهید:

اقـدا م به همکا ری با مـد رسه فـرزند تا ن
برای همکا ری و برقراری ارتبا ط خوب با مـد رسه فرزند تا ن راههای
بسیاری وجود دارند:


همیشه مقد م والد ین و مراقـبین به مـد رسه فـرزند شان گرامی
است.اگر د ر مورد مـد رسه سئوا لی دارید به دفتر مـد رسه
تلفـن کنید .هـر سا ل شما ره تلفـن مـد رسه را یادداشت و به
خاطر داشته با شید.



وقتی برای بردن بچه هـا از مـد رسه به آنجا میروید ،با معلم و
وا لدین بچه هـا ی دیگر بطور خودما نی مذاکره کنید



د ر جلسا ت خا نه و مـد رسه حاضرشوید و د ر آنجا ست که
میتوانید سئواال ت خود را مطرح کنید و نگرانیهایتا ن را با
معلم فرزند تا ن د ر میان بگذارید .میتوانید برای کمک به شما،
دوست و یا یکی ا ز اقوامتا ن را به جلسه همراه ببرید



میتوانید ا ز مـد رسه د رخواست کنید که د ر جلسه خا نه و
مـد رسه مترجم حضور دا شته با شد.



د رقسمت ناهـا ر خوری  ،یا کتابخانه ،جشن ،همکاری د ر
انجام کارهـا ی مـد رسه و غـیره کمک کنید

اگر مشکلی د ر میا ن ا ست


اگر میخواهـید ا ز مترجم برای انتقا ل نگرانیها ی شما به
مـد رسه کمک بگیرید ،مـد رسه میتواند مجا نا ا ز اداره ترجمه
کتبی و شفاهـی ) (TISبوسیله تلفن 131 450مترجم د ریافـت
نماید.



یا با معلم فـرزند تا ن و یا معلم انگلیسی بعنوان زبان /لهجه
اضافـی ) (EAL/Dد ر صورتی که وجود دارد ،مذاکره کنید.



شما یا مـد رسه ممکن است بسته به نوع وماهـیت مشکل،
تصمیم بگیرید هماهـنگ کننده سال ،معلم ارشد ،معا ون مـد یر،
یا مـد یررا نیزبرای کمک مـد خلیت دهـید.



شما میتوانید هـروقت الزم با شد با مشاور و راهـنمای مـد رسه
برای کمک تما س بگیرید .میتوانید مشخصا ت او را ا ز دفـتر
مـد رسه ،یا و ب سا یت و یا خبر نامه بدست بیاورید.



اگر هنوز به کمک بیشتری نیا ز دارید میتوانید با موسسه
خـدمات اجتماعی دیگری برای حمایت و طرفـداری ا ز شما
تماس بگیرید -مثال کامپانیون هـا وس تلفن (02)62514550



اگر د ر مورد نقش والدین د ر امور تحصیلی د ر  ACTبه
اطالعـا ت بیشتری نیا ز دارید ،با شورای ACT P&C
تلفن  (02) 6241 5759تما س بگیرید.

اگر مشکلی دارید فقط درخواست کمک کنید .معلمین مد رسه
آماده کمک هـستند.
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