راهنمایی برای انتقال به مکتب اصلی
از مکتب جدید دیدن کنید
تا اطمینان حاصل کنید که
برای فرزندتان آشناست .سفر
رفت و برگشت به مکتب را
تمرین کنید.

بررسی کنید که آیا مکتب کمک
معلم چند فرهنگی ( )MEAدارد
که بتواند به زبان محلی شما
صحبت کند.

یک کوپی از تقسیم اوقات
مکتب را داشته باشید تا
بدانید که چه کالسهایی را
فرزند شما دارد .اگر طفل شما
غیرحاضر یا دیر کند ،به مکتب
بگویید.

کتاب ها و لوازم التحریر مورد
نیاز فرزند خود را تهیه کنید -
لیست و نحوه سفارش آن را از
مکتب بخواهید.

غذای سالم تهیه کنید .معلومات
بگیرید که آیا مکتب غرفۀ فروش
غذا دارد.

اگر برنامه دارید که بعد از مکتب
فرزند خود را بگیرید ،در مورد
زمان و مکان آن باهم توافق
کنید .بعضی از مکاتب خدمات
مراقبت بعد از مکتب را نیز
در صورتی که ضرورت
داشته باشید ،ارائه می کند.

در صورت ضرورت به
ترجمان ،به مکتب فرزند
خود برای خدمات ترجمانی
مجانی تماس بگیرید .این خدمات
برای بعضی از فعالیت ها در
دسترس است.

اگر فرزند شما دارای مشکل صحی
است یا ضرورت های خاص دارد،
به مکتب اطالع دهید .اگر کدام
نگرانی دارید با مکتب صحبت
کنید.

نام فرزندتان را بر روی تمام
اموال مانند لباس و وسایل وی
بنویسید.

فرزندتان را تشویق
کنید که به باشگاه کمک
کارخانگی و دیگر فعالیت
های خارج از مکتب بپیوندد.

در جلسات معلوماتی
شرکت کنید و فرزند خود
را برای شرکت در فعالیت
های آشنا سازی با مکتب
تشویق کنید.

معلومات مربوط به تماس خود را
به مکتب بدهید تا در صورت
ضرورت با شما تماس گرفته
شود .شما نیز شماره تماس
مکتب را باید بدانید.

قبل از شروع مکتب،
لباس مکتب فرزند خود را
خریداری کنید .بعضی از
مکتب ها لباس های دست دوم
می فروشند.

مکتب ممکن است از
شاگردان بخواهد که لپ
تاپ یا آیپد داشته باشند .از
مکتب بپرسید که فرزند شما
به کدام نوع نیاز خواهد داشت.

اگر ضرورت به کمک مالی باشد،
با مکتب فرزندتان برای دریافت
کمک های مالی جهت پرداخت
مصارف مکتب تماس
بگیرید.

برای معلومات بیشتر مراجعه کنید بهwww.education.vic.gov.au/parents/going-to-school :

19-0008

