
19-0008

نکاتی مفید برای انتقال به مدرسه اصلی 

اگر برنامه  دارید بعد از مدرسه به 
دنبال فرزندتان بروید، توافق کنید 

در چه زمان و کدام مکان. چنانچه 
نیاز داشته باشید، برخی از 

مدارس خدمات مراقبت بعد از 
مدرسه ارائه می دهند. 

چک کنید که آیا مدرسه کمک معلم 
چندفرهنگی )MEA( که به زبان 

شما صحبت می کند، دارد یا 
خیر.

در جلسات اطالع رسانی 
حضور یابید و فرزند 
خود را تشویق کنید در 

فعالیت های آشنایی با مدرسه 
مشارکت کند.

مشخصات تماس خود را به مدرسه 
بدهید تا در صورت نیاز با شما 
تماس گرفته شود. شماره تلفن 

مدرسه را بدانید.

نسخه ای از برنامه درسی 
را بگیرید تا بدانید فرزندتان 

چه دروسی دارد. اگر 
فرزندتان غیبت یا تأخیر خواهد 

داشت، مدرسه را مطلع کنید.

از مدرسه جدید بازدید کنید 
تا مطمئن شوید فرزندتان با 
محیط آن آشنایی دارد. مسیر 

رفت و آمد به مدرسه را تمرین 
کنید.

در صورت نیاز به خدمات 
ترجمه شفاهی رایگان، با 
مدرسه فرزند خود تماس 

بگیرید. این خدمات برای برخی 
از فعالیت ها موجود می باشد.

پیش از آنکه مدرسه 
شروع شود، لباس مدرسه 

فرزندتان را خریداری کنید. 
برخی از مدارس، لباس های 

دسته دوم را می فروشند.

ممکن است مدرسه الزم 
بداند که دانش آموزان 

کامپیوتر یا آیپد داشته باشند. 
از مدرسه بپرسید فرزندتان به 

کدام نوع نیاز دارد.

کتاب ها و لوازم تحریر الزم 
را خریداری کنید - از مدرسه 

بخواهید فهرست آنها و 
چگونگی سفارش دادن را در 

اختیارتان قرار دهد.

غذاهای سالم برای او تهیه کنید. 
ببینید آیا مدرسه اغذیه فروشی 

دارد یا خیر.

فرزندتان را تشویق 
کنید به باشگاه های انجام 

تکالیف یا سایر فعالیت های 
خارج از مدرسه ملحق شود.

نام و نام خانوادگی فرزندتان 
را بر روی تمامی وسایل، 

مانند لباس ها، و لوازم او 
بنویسید.

اگر فرزندتان مشکلی پزشکی یا 
نیازهای خاصی دارد، مدرسه را 

از این امر مطلع کنید. چنانچه 
هیچگونه نگرانی دارید، با 

مدرسه صحبت کنید.

در صورت نیاز به کمک مالی، 
برای برآمدن از مخارج مدرسه 
و دریافت خدمات حمایت مالی، 

با مدرسه فرزند خود تماس 
بگیرید.

برای کسب اطالعات بیشتر به www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school مراجعه کنید 


