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Persian 

 فارسی

 

 : اطالعات مربوط به خانواده ها تحصیلی پایهیک تکرار 
 .نماید یارائه م نی و مراقب  نی به والدمدرسه  باالتر در  تحصیلی پایهدانش آموزان به  ارتقای استایردر  ی، اطالعات برگگذاره  نی ا

 

 مدرسه باالتر تحصیلی پایه ارتقا به

همساالن  رینسبت به سا یکه عملکرد خوب یدانش آموزان یبرا  یبه عنوان راه یلیتحص پایه کیتکرار پاره ای از اوقات، 
 . نمایند جبران اضافیماه 12 این  طیدر   عقب ماندگی خود را تاشود   ی، در نظر گرفته مخود ندارند

کمکی به دانش آموز    ،، به طور معمولتحصیلی  پایه  ک ی   ، تکرار موارد  شتری در ب دهنده آن است که  و شواهد نشان    قاتی ، تحقهمه  نی با ا
 نمایند  یتکرار م  را   پایه تحصیلی  کی که    ی دانش آموزان و تاثیر به سزایی در جهت رسیدن به اهداف تحصیلی دانش آموز ندارد.    نمی کند

 : ادی به احتمال ز

 ینیی، عزت نفس پامی شود جادینسبت به مدرسه ا  ینگرش منفدر آنها ، می دهندخود را از دست  یریادگی• اعتماد به نفس در 
 .در آنها افزایش می یابد عصبیپرخاشگرانه و  یدارند و رفتارها

روی   یطع عالادر مق  لیادامه تحصکمتری به  احتمال  با  و    مدرسه را قبل از به پایان رسیدن تحصیالت خود ترک می گویند•  
 .   هند آوردخوا

 هستند.  عقب تر نموده اند را طی پیشرفت روند که  ازهم ساالنی ی بیشتر،لیتحص پایه کی با وجود گذرندان• 

 دانش آموز باشد. یک یبرا نهیگز نیممکن است بهتر  ییاستثنا طیدر شراتحصیلی صرفا   پایه کیتکرار 

 

 دانش آموزان ما  پیشرفت از  پشتیبانی 

شواهد   نی که بهتر نمایند یاستفاده م یآموزش ی ها ی، از استراتژ تحصیلی پایه ک ی تکرار  ی به دانش آموزان برا ه ی توص ی مدارس به جا
 .نماید یآنها فراهم م یازهای ن  نی و تأم یری ادگی در کمک به دانش آموزان در رفع هرگونه شکاف  یموجود را برا 

آنها  ایکه آ نمایند  یم یاب یارزو نیز ،اطمینان حاصل نمودهدانش آموزان  شرفتیسطح پ  شناسایی از، مدارس  4در ترم 
 . عقب افتاده اند  اینکه ای آنها بوده است و مورد انتظار شرفتیپ زانی، ماز حد انتظار داشته اند یشتریب  شرفتیپ

م در  طراحی گردیده است که آنها را هبه گونه ای دارند  شرفتیبه پ ازیکه ن یاز دانش آموزان تیحما یبرنامه مدرسه ما برا
 پشتیبانی نماید.  بعد پایهو هم در  4ترم 

در   و گرفتهمدرسه فرزندتان تماس  ریمد ایبا معلم  دیبامی ، دیفرزند خود در مدرسه دار شرفتیپ بارهدر نگرانی هایی اگر 
 . دیصحبت کن ندهیآ تحصیلی پایهدر  شرفتیپ یبرا گیآماده  به منظورمدرسه از فرزند شما  پشتیبانی یمورد چگونگ 

 

 تحصیلی  پایهیک تکرار  سیاست

تحصیلی چنین   پایه  کی در مورد تکرار    Department of Education and Training))  وزارت آموزش و پرورش  های  است ی سدر  
 : آمده است

 ارتقا دهند. تحصیلی باالتر پایهگروه همساالن خود به  همراه دانش آموزان را  ور مرتب  ط موظفند به • مدارس 

 . امکان پذیر می باشد  ییاستثنا طی در شرا  تحصیلی صرفا پایه• تکرار 

 بازدید نمایید. level/policy-year-https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeatingبرای مطالعه این قوانین از 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy
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  ص ی تشخچنین    ری که مد  یدر موارد .  اتخاذ می نمایند  ،پایهیک  تکرار    ای   باالتر  پایه تحصیلی رفتن به  را درباره    یینها  می تصممدارس    رانی مد
آن  که فرزندتان    نماید  ی ، از شما درخواست ممورد لزوم می باشدمدت دانش آموز    یمنافع طوالن   ی براتحصیلی    پایه   ک ی دهد که تکرار  

 . نمایدرا تکرار  تحصیلی پایه

 

 مراقبین /   نی والد  تی شکا

ایشان رضایت    می تصم  ای   نموده اند و که آنها ارائه    ی ، مدارکری مد  دالیلتکرار کند و از    تحصیلی را   پایه  ک ی   تانفرزند  مایلید که شما    چنانچه
 به ثبت برسانید. در راستای سیاست شکایت مدرسه ، شکایت خود را  دی توان  ی، مندارید

  


