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 لغات جدید 
 معانی  لغات 

 مکتب رایگان توسط دولت  مکتب دولتی 

 مکتب رایگان توسط یک سازمان  مکتب چارتر 
 مکتب یک سازمان، جاییکھ خانواده ھا پول پرداخت می کنند  مکتب خصوصی 

 دورۀ پیش از مکتب کھ کم مصرف است  ھید استارت 
 مکتب و صنفی کھ طفل شما در آن شامل خواھد شد  تعیین سطح در مکتب 

 فعالیت ھای اضافی مانند ورزش و ھنر  فعالیت ھای فوق برنامھ درسی

 خارج از مکتب دیدار از یک محل  سفرھای ساحوی 

 برنامھ ھای اضافی برای دانش آموزان بعد از مکتب  برنامھ ھای بعد از مکتب 

 مکتب سرگرم کننده برای دانش آموزان در جریان تابستان  کمپ تابستانی 

ELL / ESL  صنف ویژه برای دانش آموزانی کھ انگلیسی می آموزند 

 محلی کھ در آن زندگی می کنید  محلھ

 وقتی یک دانش آموز بھ مکتب نمی آید  غیرحاضری 

یک دانش آموز بھ مکتب نمی آید و خانواده بھ مکتب اطالع   غیرحاضری غیرموجھ 
 نمی دھد 

   تزریق ھایی کھ دانش آموزان را صحتمند نگھ میدارند  ایمن سازی ھا 
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 در کشور شما 
 در یک گروه با ھم صحبت کنید. 

 است؟ در کشور شما آموزش چگونھ 
 کی بھ مکتب میرود؟ 

 آیا مردم برای مکتب پول پرداخت می کنند؟ 

 1بخش  Aleksanderخانواده  

Aleksander  .از اوکراین است 

 او یک پدر مجرد است. 

 طفل دارد. 3او 

Liliya  سالھ است. 12دختر او 

Anton ،سالھ است.  10، پسرش 

Nina  سالھ است. 3دختر او 

Liliya  وAnton  .مکتب را خوش دارند 

Liliya  .خوش دارد کھ فوتبال بازی کند 

Anton .نوشتن را خوش دارد 

Aleksander  .میخواھد اطفال اش آموزش خوب دریافت کند 

Aleksander   بھ صنفESL  .میرود 

 را ھمراه خود بھ صنف می آورد وقتی کھ خود وی آموزش می بیند.  Ninaاو  

Aleksander  .درباره مراقبت از اطفال چیزی نمی داند 

Liliya  وAnton   بعد از مکتب ازNina  مراقبت می کنند اگرAleksander   وعده مالقات داشتھ
 باشد. 
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 آموزش در ایاالت متحده

 مکتب بروند. در ایاالت متحده ھمھ اطفال باید بھ 

در ایالت واشنگتن، مکتب در ماه سپتمبر شروع می شود و در جون بھ پایان  
 می رسد. 

 در تابستان وقفھ است. 

 مکاتب در طول سال و در جریان رخصتی ھا وقفھ دارند. 

 
 انواع مکاتب 

 مکتب دولتی 

 رایگان  •
 توسط دولت اداره می شود  •

 مکتب چارتر 

 رایگان  •
 توسط یک سازمان اداره می شود  •

 مکتب خصوصی 

 رایگان نیست  •
 توسط یک سازمان اداره می شود  •

مکاتب برای اطفال دارای معلولیت یا نیازھای آموزشی ویژه صنوف  
 جداگانھ دارند. 

مکاتب برای اطفالی کھ نیازمند یادگیری زبان انگلیسی ھستند، صنوف  
ELL   یا ESL  .دارند 

  

 k12.wa.usتصویر از: 
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 سواالت 
 خوب است؟ چرا؟   Aleksanderچھ نوع مکتبی برای اطفال 

 آنھا کدام صنف را می گیرند تا انگلیسی بیاموزند؟ 

 ساختار سیستم مکتب
 آموزش در اوایل طفولیت 

برنامھ ھای    DSHSسال است. بعضی اوقات   3) برای اطفال الی ECEآموزش در دوران طفولیت (
 برای خانواده ھا دارد.   ECEرایگان 

 دوره قبل از مکتب 
 سالھ است.  4و   3دوره قبل از مکتب برای اطفال 

میروند. ھید استارت یک دورۀ قبل از مکتب کم   ھید استارتبعضی از اطفال بھ 
 مصرف است. 

 مکتب ابتداییھ 
 است.  6یا  5یھ از کودکستان تا صنف مکتب ابتدای

 سال می باشند.  10-5دانش آموزان دارای سن 
 دانش آموزان در یک صنف با یک معلم می باشند. 

 مکتب متوسطھ یا لیسھ نیمھ عالی 
 سالھ می باشد.  14تا   11مکتب متوسطھ برای دانش آموزان  

 می باشد.  8تا   6مکتب متوسطھ دارای صنوف 

 برای ھر مضمون معلم و صنف متفاوتی دارند. دانش آموزان  
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 مکتب لیسھ 
 سالھ می باشد.  18تا  14مکتب لیسھ برای متعلمین  

 می باشد.  12تا  9مکتب لیسھ دارای صنوف  

 صنف ھا و مضامین زیادی برای انتخاب دانش آموزان وجود دارد. 
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 در اینجا یک چارت است کھ ساختار عام مکاتب در ایالت واشنگتن را نشان می دھد: 

 مکتب  سن
 آموزش در دوران طفولیت  سالھ  3-نوزاد 

 دوره قبل از مکتب  3-4
 مکتب ابتداییھ  5-11

 1صنف 
 2صنف 
 3صنف 
 4صنف 
 5صنف 

 متوسطھ مکتب  11-14
 6صنف 
 7صنف 
 8صنف 

 مکتب لیسھ  14-18
 9صنف 
 10صنف 
 11صنف 
 12صنف 
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 فعالیت ھای اضافی مکتب 
 فعالیت ھای اضافی مکتب برای اطفال سالم است. 

 اطفالی کھ این فعالیت ھا را انجام میدھند درجات عالی در مکتب کسب می کنند. 

 سفرھای ساحوی
خارج از ساحھ مکتب بخاطر  سفرھای ساحوی بھ معنی رفتن   •

 دیدن جاھای جدید است. 

 فعالیت ھای فوق برنامھ درسی
دانش آموزان می توانند چیزی را کھ خوش داشتھ باشند  •

 انجام دھند 
 برای مثال  •

o  ورزش 
o  ھنر 
o  ساینس 

 رویدادھای مکتب 
 مکاتب دارای رویدادھایی مانند گیم و رقص می باشند.  •
 آموزان و خانواده ھا خوب است. رویدادھای مکتب برای دانش  •

 برنامھ ھای بعد از مکتب 
دانش آموزان می توانند در قسمت کارخانگی خویش کمک   •

 دریافت کنند. 
 دانش آموزان می توانند با دوستان شان وقت خویش را   •

 سپری کنند. 
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 کمپ تابستانی 
 کمپ ھای تابستانی در ماه جوالی و آگست ھستند.  •
 تابستانی می آموزند و دوستان خود را می بینند. دانش آموزان در کمپ  •

 سواالت 
 باید فعالیت ھای اضافی مکتب را انجام دھند؟   Aleksanderآیا اطفال 

 اطفال شما دوست دارند چھ کار کنند؟ 

 تعیین سطح در مکتب
 بر تعیین سطح در مکتب انتخاب مکتب و صنفی است کھ طفل شما در آن خواھد بود. این کار مبتنی است  

 سن  •
 محلھ •

اطفال پناھنده و مھاجر ممکن است مکتب را در کشور خود از دست داده باشند یا نیاز بھ یادگیری زبان  
 انگلیسی داشتھ باشند. 

 آنھا ممکن است در صنف ھای متفاوتی نسبت بھ سایر دانش آموزان ھم سن خویش باشند. 

 ثبت نام در مکتب
 وزان ثبت نام می کنند. خانواده ھا اطفال خویش را منحیث دانش آم

 شما بھ مکتب می روید و اوراق را امضا می کنید. 

 شما نیاز دارید تا موارد ذیل را نشان بدھید: 

 آدرس طفل. اجاره نامھ یا الیحھ خدمات خود را بیاورید.  •
 سن طفل. پاسپورت یا کارت تولد آنھا را بیاورید.  •
  یا سایر سوابق صحی. ایمن سازی ھا   •
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 مکتب نرفتن
 مکتب بروند. باید بھ در ایاالت متحده ھمھ اطفال 

 یاد می شود.   غیرحاضریاز دست دادن مکتب بنام 

 دالیل معقول برای غیرحاضری عبارت اند از: 

 مریضی  •
 رخصتی مذھبی  •
 ھوای خراب  •
 نیامدن بس  •
 حالت اضطراری  •

 اگر طفل شما بھ مکتب نیامد، باید بھ مکتب اطالع دھید.

 . نگویید، ممکن است شما و طفل دچار مشکل شوید اگر بھ مکتب 

 بھ مکتب زنگ بزنید اگر طفل شما غیرحاضر است. مثال را بخوانید. 
 

 Cascadeسالم، مکتب   کارمند مکتب: 

ھستم. او امروز   Liliyaاست. من پدر  Aleksanderسالم، این  والدین:
 مریض است. 

 گویم. متاسفم.من بھ معلم او می  کارمند مکتب: 

 تشکر، خدا حافظ!  والدین:

 خدا حافظ.  کارمند مکتب: 
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 فعالیت: زنگ زدن بھ مکتب 
 درباره طفل تان فکر کنید. 

 خانھ خالی ھا را پر کنید. صحبت کردن را با فرد پھلوی خود تمرین کنید. 

 Cascadeسالم، مکتب   کارمند مکتب: 

 ھستم.   ______  _____ است. من   __________ سالم، این شما:
 (ارتباط)          (اسم طفل)            (اسم شما)  

 ____________________________________   . 
 (دلیل غیرحاضری)

 می گویم.  _______ درست است، من بھ معلم  کارمند مکتب: 
 (او/او/ایشان)                            

 تشکر، خدا حافظ!  شما:

 خدا حافظ.  کارمند مکتب: 
 

 2بخش  Aleksanderخانواده  
Aleksander  .با معلمین اطفال خود صحبت می کند 

 او یاد می گیرد کھ فعالیت ھای اضافی مکتب برای اطفال  
 خوب است. 

 در تیم فوتبال است  Liliyaاکنون 

Anton  .بھ یک برنامھ نوشتن بعد از مکتب می رود 

Aleksander  دربارهECE  .آموخت 

 . می رود  ESLرایگان دریافت کند زیرا بھ صنف   ECEاو می تواند 

 میرود.  ECEبھ  Ninaاکنون  

 و اطفال اش بھ خانھ می آیند و از روزھای خوب مکتب شان صحبت می کنند.  Aleksanderدر عصر،  
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 نتیجھ گیری

 درباره خودتان فکر کنید. 

 درباره آموزش چھ یاد گرفتید؟ 
 خواھید انجام دھید؟شما یا اطفال تان در حال حاضر چھ فعالیت ھای مکتبی را می 

 با صنف خود صحبت کنید. 
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 درس:

 راھنمای مکتب

 اھداف 
 در این درس شما درباره موارد ذیل می آموزید: 

 سیستم حمل و نقل مکتب  •
 سیستم نمره دھی مکتب و کارت ھای گزارش  •
 چگونھ نمرات طفل خود را چک کنیم  •
نحوه درخواست دادن برای وعده ھای غذایی مکتب با قیمت  وعده ھای غذایی مکتب و  •

 کاھش یافتھ 
 و صنوف آموزش ویژه   ESLسایر منابع مکتب:  •

 محتویات
 15  .......................................................................................................................... دیلغات جد

 15  .....................................................................................................................  در کشور شما
 16  ....................................................................................................................   رفتن بھ مکتب

 18  ............................................................................................................ نمودن درجات یبررس
 21 ..........................................................................................................   مکتب ییغذا یوعده ھا

 24 ........................................................................................................... یکارت تماس اضطرار
 ESL  .....................................................................................................................  24صنوف 
 25  .........................................................................................................  ژهیآموزش و یصنف ھا

 25  .......................................................................................................................   یریگ جھینت
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 لغات جدید 
 معانی  لغات 

 نمرات دانش آموز شما می باشد سندی کھ در آن   کارت ھای گزارش 

 با بس رفتن  سوار شدن بھ بس 
 ترک نمودن بس  پایین شدن از بس 

 دیر دارای تاخیر 

  -  Fبرای کار خوب؛   -Aیک نشانھ برای کار؛   درجھ
 برای کار بسیار بد 

 در مکتب حاضر شدن  حضور 
 راھی کھ بس رفت و آمد می کند  مسیر 

 زندگی می کند. ھر کسی کھ با شما  عضو خانواده
 پولی کھ از کارتان بدست می آورید  درآمد

برنامھ ھایی کھ خانواده ھا را بھ شکل نقدی کمک   مساعدت اجتماعی 
 می کند 

Basic Food   برنامھ ای کھ خانواده ھا را با غذای صحی کمک
 میکند 

شخصی کھ نمی تواند کارھای فزیکی و/یا دماغی   معلول
  را انجام دھد 

 کشور شما در 
 اطفال شما چگونھ بھ مکتب می رفتند؟ 

 چگونھ نمرات طفل خود را بررسی می کردید؟ 
 اطفال شما در مکتب چھ می خوردند؟ 
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 رفتن بھ مکتب
 اگر در نزدیک مکتب زندگی می کنید، طفل شما می تواند پیاده برود. 

 برود. اگر دور از مکتب زندگی می کنید، طفل تان می تواند با بس بھ مکتب 

 بس ھای مکتب رایگان است.

 طفل شما نیاز دارد تا بداند: 

 بس مکتب شماره   •
 بس می شود سوار کھ طفل شما جای  •
 بس می شود سوار  کھ طفل شما وقتی  •
 می شود پایین کھ طفل شما از بس  جای  •
 می شود پایین کھ طفل شما از بس  وقتی  •
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 فعالیت: تقسیم اوقات بس 
 نگاه کنید.بھ سواالت جواب بدھید. بھ تقسیم اوقات بس مکتب 

 تقسیم اوقات بس مکتب 
   

 دانش آموز:
Saba Aranda 

 مکتب:
Jon Elementary  

 صنف:
04 

   

 روزھا  زمان کنار  موقعیت توقف  آدرس شماره بس
0724 W 1453 Queen Ave N 

 Jonاز طرف: 
Elementary 

Roy St @ Queen 
Ave N 

SE 2:57   دوشنبھ، سھ
شنبھ، 

چھارشنبھ، 
 پنجشنبھ، جمعھ

0724 T 1453 Queen Ave N 
  Jon Elementaryبھ: 

W. Roy St @ 
Queen Ave N 

SW 7:23   دوشنبھ، سھ
شنبھ، 

چھارشنبھ، 
  پنجشنبھ، جمعھ

 سواالت 
  شماره بس چند است؟ 
 Saba  می شود؟  بس سواراز کجا 
 Saba  می شود؟  بس سواراز کجا 
 Saba  می شود؟  پایین  از بس کجا 
 چند بجھ  Saba پائین می شود؟  از بس 
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 بررسی نمودن درجات
 ارسال می کنند مکاتب کارت ھای نمرات طفل را برای والدین 

 اطفال کارت نمرات را بھ خانھ می آورند. 

 گاھی اوقات می توانید کارت نمرات طفل خود را در جلسھ معلم والدین دریافت کنید. 

 شما در کارت نمره یا پاکت امضا می کنید. 

 اطفال شما کارت نمره را دوباره بھ مکتب می آورند. 

 :درجات
 ملکرد اطفال شما در مکتب استفاده می کنند:مکاتب از این درجات برای ارزیابی ع

A  بسیار خوب 

B  خوب 

C  متوسط 

D  ضعیف 

F  ناکام 

 

A،  B ،  C  وD  .درجھ کامیابی اند 

F  .درجھ ناکامی است 

 گرفت، باید کار اضافی انجام دھد.  Fاگر طفل شما در یک مضمون  

 کنید. شما می توانید درجھ و حاضری طفل تان را بھ صورت آنالین بررسی 

 شما می توانید یک اپلیکیشن مکتب را در تلفن خود دانلود کنید. 

 .  سایت مکتب بررسی کنید   وب شما می توانید درجات و حاضری طفل تان را در  
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 بررسی نمودن درجات بھ شکل آنالین 
سایت مکتب بروید  وب . بھ 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . از ایمیل آدرس خود برای ثبت نام استفاده کنید. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 درس: راھنمای مکتب 
 ابتداییسطح 

20 

 آموزش 

 

 

 . درجات طفل خود را بھ شکل منظم بررسی کنید. 3

  

 فعالیت: بررسی نمودن درجات
 بھ گزارش پیشرفت طفل تان در باال نگاه کنید 

 سواالت 
  کدام مضامین درجھA دارند؟ 
 در کدام مضمون دانش آموز نیاز بھ کمک دارد؟ 
  آمده؟دیرچند دفعھ دانش آموز 
  چند دفعھ دانش آموز صنف را از دست داده؟ 
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 وعده ھای غذایی مکتب

  

 طفل شما می تواند طعام چاشت را از خانھ بیاورد. 

 خوب است کھ یک طعام چاشت سالم را بستھ بندی کنید. 

 طفل شما ھمچنین می تواند طعام چاشت را در مکتب بخرد.

 است گران باشد. خرید ھر روز طعام چاشت ممکن 

 شما می توانید برای طعام چاشت مکتب با قیمت رایگان یا ارزان درخواست بدھید.

 طعام صبح و چاشت رایگان خواھند بود. 
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 فعالیت: درخواستی وعده غذایی مکتب با قیمت کاھش یافتھ 

 درخواستی وعده غذایی با قیمت کاھش یافتھ

 را لیست کنید.  12کھ طفل ھستند و دانش آموزان تا صنف اعضای خانواده  . ھمھ 1

 دانش آموز؟  تخلص طفل  طفل  MI اسم طفل
   

   بلی 

  نخیر 
   

  بلی 

  نخیر 

 . درآمد برای ھمھ اعضای خانواده: 2

 دولتی  درآمد از کار تخلص  اسم
 مساعدت 

 

$ $ 
 

$ $ 
 

$ $ 
 

$ $ 
 _ _ _ _ اجتماعی:چھار رقم آخر نمبر تامین 

  چک کنید اگرSSN   نباشد 
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 معلومات تماس و امضای بزرگساالن:  
  اسم: 

 آدرس:

 اسم وسط  اسم تخلص 

 

 کوچھ 
 

 آپارتمان 

 

 کود پستی  ایالت  شھر

 امضاء
  

 تاریخ 

 
 
 

دریافت می کنید، باید درخواستی وعده ھای   TANFیا   Basic Foodاگر درآمدتان کم است یا نکتھ: 
 غذایی با قیمت کاھش یافتھ را پر کنید. طفل شما در مکتب غذای رایگان دریافت خواھد کرد. 
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 کارت تماس اضطراری 
 معلومات تماس اضطراری مکتب طفل خویش را بدھید. باید 

تماس اضطراری فردی است کھ در صورت بروز شرایط اضطراری می تواند طفل شما را تحویل  
 بگیرد. 

 این کسی است کھ شما خیلی خوب می شناسید. 

 تماس اضطراری شما کسی است کھ می تواند از طفل شما مراقبت کند. 

 ای خانواده یا یک دوست شما باشد. این فرد می تواند یکی از اعض

مکتب با آنھا تماس می گیرد و از آنھا می خواھد کھ در صورتیکھ شما نمی توانید این کار را انجام دھید،  
 طفل شما را از مکتب ببرند. 

 کارت تماس اضطراری بھ حفظ امنیت اطفال کمک می کند. 

 کتب را ترک کند. طفل شما فقط با شما یا با تماس اضطراری شما می تواند م

 سوال
 تماس اضطراری شما کیست؟

 ESLصنوف 
 شرکت کنند.  ELLیا  ESLاطفالی کھ انگلیسی یاد می گیرند می توانند در صنف ھای 

 یاد بگیرند.  ESLاطفال می توانند صحبت کردن، خواندن و نوشتن انگلیسی را در صنف ھای 

 و یک ھمکار تدریس کار می کنند.   ESLآنھا در گروه ھای کوچک با یک معلم 

 بعضی از مکاتب صنف ھای دوزبانھ ارایھ می کند. 

 در صنف ھای دوزبانھ، اطفال ھر موضوع را ھم بھ زبان انگلیسی و ھم بھ زبان اصلی خود یاد  
 می گیرند. 
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 صنف ھای آموزش ویژه 
 ھر مکتب در ایاالت متحده دارای صنف ھای آموزش ویژه است. 

اطفالی کھ در بینایی، شنوایی، راه رفتن یا یادگیری مشکل دارند، می توانند در  
 صنف ھای آموزش ویژه یاد بگیرند. 

کمک می کنند تا یاد بگیرند و عملکرد خوب  مکاتب بھ دانش آموزان معلول 
 داشتھ باشند. 

    
 
 

 نتیجھ گیری
 درباره مکتب در کشور خود و مکتب در ایاالت متحده فکر کنید. 

 چیز را بنویسید کھ باھم مشابھ اند.  2

 
 
 
 

 چیز را بنویسید کھ از ھم متفاوت اند.  2
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 درس:

 ارتباطات با مکتب 

 اھداف 
 در این درس شما درباره موارد ذیل می آموزید: 

 چگونھ با مکتب اطفال خود صحبت کنید.  •
 معلم. -کنفرانس ھای والدین •
 مختلف کارمندان مکتب. نقش ھای  •
 انضباط در مکتب  •

 محتویات
 27  .......................................................................................................................... دیلغات جد

 27  .....................................................................................................................  در کشور شما
 28  .............................................................................................   کنند یبا ھم کار م نیمعلم و نیوالد
 29  ................................................................................................  نمودن از اطفال در خانھ  تیحما

 30  .............................................................................................................  معلم-نیکنفرانس والد
 33  ....................................................................................................................  انضباط مکتب

 34  ...................................................................................................................  دان مکتبکارمن
 36  .......................................................................................................................   یریگ جھینت
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 لغات جدید 
 معانی  لغات 

 کارگران مکتب  کارمندان 
 در مکتب حاضر شدن  حضور 

 معلم و خانواده ھا مالقات می کنند  معلم -کنفرانس والدین
 رایگان در یک مکتب کمک  رضاکار 

 یکی از والدین بھ سفر ساحوی می رود و کمک می کند  ھمراه
 زمانی برای ھمھ والدین تا از مکتب بازدید کنند  پذیرایی عمومی 

حرف یا عددی کھ نشان می دھد عملکرد دانش آموز در مکتب   درجھ
 پایین است)   Fعالی است،  Aچگونھ است. (

 در یک امتحان تعداد جواب ھای درست  نمره 
  اگر طفل یک قانون را زیر پا بگذارد چھ اتفاقی می افتد  انضباط 

 در کشور شما 
 با صنف خود صحبت کنید. 

  آیا با معلم طفل خود در کشورتان مالقات می نمودید؟ 
 آیا بھ طفل خود در انجام وظایف خانگی کمک می کردید؟ 
  کردید؟وقتی طفل شما در مکتب مشکل داشت چھ کار می 
  وقتی بھ مکاتب در ایاالت متحده می روید چھ احساسی دارید؟ 
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 والدین و معلمین با ھم کار می کنند 
 در ایاالت متحده معلمین و والدین ھمکار ھستند. 

 آنھا برای کمک بھ دانش آموزان با یکدیگر ھمکاری می کنند. 

 با نفر پھلوی خود صحبت کنید: 
 کار می کنند، اطفال: وقتی والدین و معلمین با ھم 

 درجات خوب کسب می کنند  •
 در امتحانات نمرات خوب می گیرند  •
 حاضری خوب می داشتھ باشند  •
 در خانھ و مکتب خوب می باشند  •
 دوستان بیشتری پیدا می کنند  •
 مکتب را تکمیل می کنند  •

 کار کردن با معلمین
 چگونھ می توانید با معملین کار کنید؟ 

   معلم بروید -والدینبھ کنفرانس ھای 

  بھ معلم ایمیل کنید یا زنگ بزنید 

  بھ رویدادھای مکتب بروید 

  از صنف طفل خود دیدن کنید 

  در مکتب کار داوطلبانھ انجام دھید 

  در یک سفر ساحوی ھمراه باشید 
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 حمایت نمودن از اطفال در خانھ
     اطفال در مکتب بھتر عمل می کنند اگر والدین در خانھ کمک کنند. شما می توانید:

 

  مکانی برای مطالعھ اطفال داشتھ باشید 

  کارخانگی کمک کنید در قسمت 

  .از طفل خود در مورد مکتب سوال بپرسید 

  با اطفال بھ زبان خود و انگلیسی بخوانید 

  ویدیوھای آموزشی را با ھم تماشا کنید 

   در اطراف محلھ قدم بزنید و در مورد آنچھ می بینید 
 صحبت کنید. 

  .یکجا آشپزی کنید 

 
 

 فعالیت: کمک نمودن با طفل خود 

 توانید بھ طفل خود در یادگیری کمک کنید؟ چگونھ می 
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 معلم-کنفرانس والدین 

 
 بار در سال با والدین مالقات کنند تا در مورد اطفال شان صحبت کنند.  1معلمین دوست دارند حداقل 

 اگر می خواھید می توانید بیشتر مالقات کنید. 

 تماس بگیرید یا ایمیل کنید. می توانید با معلمین اطفال خود 

 شما ھمیشھ می توانید یک ترجمان شفاھی دریافت کنید. نکتھ: 

  
  



 درس: ارتباطات با مکتب 
 سطح ابتدایی

31 

 آموزش 

 

 

 فعالیت: نامھ نوشتن بھ معلم
 با فرد پھلوی خود کار کنید. نامھ را بخوانید. 

 
 ام 3، معلم صنف  Sisleyاز طرف: خانم 

 ،Jibulمحترمھ 
دخترتان صحبت کنیم، او خیلی خوب من می خواھم با شما مالقات کنم تا در مورد 

 است، اما کار صنفی اش را انجام نمی دھد. چھ وقت می توانیم مالقات کنیم؟ 

 تشکر،

 Sisleyخانم 

 
 

 با فرد پھلوی خود کار کنید. یک نامھ برای معلم بنویسید: 

 ، Sisleyمحترمھ 
 

 
 

 تشکر،

 Jibulخانم  
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 معلم-والدینفعالیت: درخواست برای یک کنفرانس 
 
 

Olga 9  .سالھ است 

 ماه پیش بھ ایاالت متحده نقل مکان کردند.  5خانواده او 

Olga   را در یک مکتب جدید شروع کرد. چھارم صنف 

 او انگلیسی صحبت می کند، اما نھ خیلی خوب. 

 او گاھی اوقات اشتباه می کند. 

 دیگر او را صدا می کنند. بعضی از دختران صنف اش بھ او می خندند و بھ نام ھای 

Olga   .بسیار غمگین است. او ھیچ دوستی ندارد 

 او نمی خواھد بھ مکتب برود. 

 او بھ مادرش می گوید کھ در مکتب چھ اتفاقی می افتد. 

 ، ایمیل می کنند تا از او درخواست مالقات کنند. Sisleyبھ معلم او، خانم  Olgaوالدین 

 کنند. آنھا با ھم می توانند مشکل را حل 

 
معلم کنید. اگر بھ ترجمان شفاھی نیاز  -ایمیلی بنویسید و درخواست یک جلسھ والدین Sisleyبرای خانم 

 دارید بگویید. 
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 فعالیت: سواالت برای معلم
 می توانید سواالت را بھ معلم ایمیل کنید. با فرد پھلوی خود سواالت را بخوانید. 

 است؟ عملکرد طفل من در مکتب چگونھ  .1

 طفل من چھ چیزی را دوست دارد بخواند؟  .2

 طفل من چھ چیز را دوست ندارد بخواند؟  .3

 دوستان طفل من کی ھا استند؟  .4

 چطور می توانم با طفل ام در خانھ کمک کنم؟  .5

6.  ____________________________________________________  

 انضباط مکتب
 ھر مکتب قوانین متفاوتی دارد.

 اگر طفلی این قوانین را زیر پا بگذارد، ممکن است تنبیھ شود. 

 طفل باید بعد از مکتب با معلم بماند.  توقیف

 آمده است. دیرمثال: طفل چندین بار 

 طفل باید یک روز در خانھ بماند.   تعلیق 

 مثال: طفل جنگ می کند. 

 یک طفل دیگر ھرگز نمی تواند بھ مکتب بیاید.   اخراج 

 مثال: طفل اسلحھ بھ مکتب می آورد. 
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 کارمندان مکتب

 : معلم اول 

 متوسطھ و لیسھ، دانش آموزان معلمین زیادی دارند. در دوره ھای 

 معلم اول، نخستین معلم روز است. 

 : ELLمعلم 

 معلمی کھ انگلیسی تدریس می کند. 

 مدیر: 

 رھبر مکتب. 

 منشی مکتب: 

 در دفتر کار می کند، سالم می گوید، تلفن را جواب می دھد 

 منشی حاضری: 

 گیرد.اگر طفل شما دیر آمد یا غیرحاضر بود تماس می 

 مشاور: 

 در قسمت مشکالت با دانش آموزان کمک می کند. 

 پرستار: 

 مراقب اطفال مریض می باشد. می تواند بھ اطفال دوا بدھد. 
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 فعالیت: کارمندان مکتب طفل من
 اسامی آنھا را بنویسد. شما می توانید این کار را منحیث کار خانگی انجام دھید. 

  ___________________________________________________ معلم طفل من  

  _______________________________________________ طفل من   ELLمعلم 

  ________________________________________________________ مدیر  

  ___________________________________________________ منشی مکتب  

  __________________________________________________ منشی حاضری  

  ___________________________________________________ مشاور مکتب  

 ______________________________________________________ پرستار  
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 نتیجھ گیری

 بلی یا نخیر بنویسید 

 کنم وقتی بھ طفل ام در انجام کار خانگی کمک می کنم، باید فقط انگلیسی صحبت  ____ 
 معلم می خواھد در مورد طفل ام با من مالقات کند  ____ 
 من فقط در صورتی می توانم در مکتب داوطلب شوم کھ انگلیسی خوب صحبت کرده بتوانم.  ____ 
 اگر طفل من یک قانون بسیار بزرگ را زیر پا بگذارد، ممکن است اخراج شود.  ____ 

 چگونھ بھ طفل خود در مکتب کمک خواھید کرد؟ 
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 درس:

 تحصیالت عالی 

 اھداف 
 در این درس شما درباره موارد ذیل می آموزید: 

 آموزش بزرگساالن  •
 چگونھ برای آموزش پول پرداخت کنید  •
 برنامھ ریزی برای آینده  •

 محتویات
 38  .......................................................................................................................... دیلغات جد

 38  .....................................................................................................................  در کشور شما
 39  .............................................................................................................................. اھداف 
 Angela   .............................................................................................................  40 التیتحص

 41 ...............................................................................................................   آموزش بزرگساالن
 43  ...................................................................................................  دانشگاه  ایکالج  یپرداختن برا
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 لغات جدید 
 معانی  لغات 

GED  امتحانی مشابھ بھ دیپلوم لیسھ عالی 

 سال یا بیشتر  21دیپلوم لیسھ عالی برای افراد  HS21دیپلوم لیسھ عالی بزرگساالن+  

 کالج کم ھزینھ برای ھمھ  کمیونیتی کالج 

 مکان ھایی کھ بھ پناھندگان و مھاجران کمک می کنند  نھاد اسکان مجدد 

 کار شما در زندگی  شغل

 کرده اید سندی کھ می گوید شما کالج یا دانشگاه را تمام  مدرک
کمک ھزینھ تحصیلی / بورسیھ  

 تحصیلی 
 پول برای مکتب کھ نیازی بھ بازپرداخت ندارد 

کمک مالی (کمک ھزینھ تحصیلی یا  
 قرضھ ھا) 

پول دولتی برای پرداخت ھزینھ مکتب؛ یک قرضھ باید 
 بازپرداخت شود 

 پول اضافی کھ بھ قرضھ عالوه می شود  سود 
FAFSA  امریکا درخواستی بدھید برای کمک مالی دولت 

WASFA   درخواستی دادن بھ کمک مالی ایالت واشنگتن برای افرادی
 ندارند  SSNکھ 

 پول از یک بانک یا شخص برای پرداخت ھزینھ مکتب  قرضھ خصوصی 
 

 در کشور شما 
 آیا در کشور خود بھ مکتب رفتید؟ 

 آیا می خواھید در ایاالت متحده بھ مکتب بروید؟ 
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 اھداف 

 فعالیت: اھداف من 
 را در کنار ھدفی کھ برای شما مھمترین است بنویسید.  1

 را در کنار دومین ھدف مھم خود بنویسید.  2

 باید داشتھ باشد.  7کم اھمیت ترین ھدف شما  

 من می خواھم... 
 انگلیسی ام را تقویت کنم  _____ 

 بھ پول نیاز دارم   - ھر نوع وظیفھ را بگیرم  _____ 

 وظیفھ ای مرتبط با شغلم پیدا کنم  _____ 

 یک مھارت وظیفوی جدید بیاموزم  _____ 

 لیسھ عالی را تکمیل کنم  _____ 

 بھ کالج بروم  _____ 

 اطمینان حاصل کنم کھ اطفال من بھ کالج بروند  _____ 
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  Angelaتحصیالت 
 

Angela ) .از جمھوری دموکراتیک کانگو استDRC( 

 او با مادر و برادرش آمد. 

سال در رشتھ کمپیوتر   1او در جمھوری دموکراتیک کانگو بھ مدت 
 ساینس تحصیل کرد. 

او مجبور شد تحصیل را پس از ترک جمھوری دموکراتیک کانگو  
 متوقف کند. 

 او می خواھد تحصیالت را در ایاالت متحده تمام کند. 

 او می خواھد انجینر نرم افزار شود. 

 ت. سالھ اس Prince ،18برادر کوچک او، 

 او لیسھ عالی را تمام نکرده است. 

 او می خواھد پرستار باشد. 

Eliza مادر ،Angela .خواھان وظیفھ جدیدی در ایاالت متحده است ، 

 او فقط اندکی انگلیسی می داند. 
 
 

 سواالت 
 چیست؟  Angelaاھداف 

 
 

 
 چیست؟  Princeاھداف 

 
 

 
 

 چیست؟  Elizaاھداف 
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 آموزش بزرگساالن

 تکمیل لیسھ عالی 
GED  .یک نوع امتحان است. شما در امتحان قبول می شوید و دیپلوم می گیرید 

HS21+  .در صنف ھای بزرگساالن شرکت می کند و دیپلوم می گیرد 

 کالج دولتی دانشگاه، کالج و 
 باشند.  قیمت سالھ دارند. دانشگاه ھا و کالج ھا می توانند  4دانشگاه ھا و کالج ھا دوره ھای 

 ارزان است. دولتی سالھ دارند. کالج  2دوره ھای   ی دولتی کالج ھا 

 آموزش وظیفھ 
 آموزش وظیفھ مھارت ھای جدیدی را یاد می دھد: 

 استفاده از کمپیوتر  •
 خانھ پری درخواستی وظیفھ •
 تمرین مصاحبھ وظیفھ  •
 ابزارھای جدید استفاده از  •

ESL 
 بسیاری از مردم ھنگام مھاجرت بھ ایاالت متحده انگلیسی یاد می گیرند. 

  شما نیز میتوانید یاد بگیرید! 
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 در کجا بیاموزیم
 و وظیفھ بگیرید  +ESL، GED،  HS21شما می توانید 

 صنف آموزشی در: 

 کالج ھای دولتی  •
 نھادھای اسکان مجدد  •
 کتابخانھ ھا  •

 سواالت 
 فکر کنید. برای پاسخ بھ سواالت اسم بنویسید:  Princeو   Angela ،Elizaدرباره 

  چھ کسی باید بھ لیسھ عالی برود یاGED   بگیرد؟ _________________________  

  چھ کسی باید بھ کالج یا دانشگاه برود؟ ________________________________  

  چھ کسی باید در صنفESL   شرکت کند؟ _____________________________  
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 پرداختن برای کالج یا دانشگاه 
 بورسیھ ھا و کمک ھای ھزینھ تحصیل 

 بورسیھ ھا و کمک ھای مالی پولی برای مکتب ھستند کھ نیازی بھ بازپرداخت آن ندارید. 

وجود دارد:    The Washboardدر ایالت واشنگتن بورسیھ ھای آنالین در  
www.thewashboard.org 

 کمک مالی 
 دولت است.   پولی از طرفکمک مالی  

 نیازی بھ بازپرداخت ندارند. کمک ھای ھزینھ تحصیل  

 باید با سود بازپرداخت شوند. قروض 

 پول اضافی است کھ برای قرضھ خود می پردازید.سود 

 درخواستی بدھید.  FAFSAاگر بھ کمک مالی نیاز دارید، می توانید برای 

 درخواستی بدھید.  WAFSAاگر شماره تامین اجتماعی ندارید، می توانید برای 

 قرضھ ھای خصوصی 
  -مانند یک دوست یا خانواده   -ھستند کھ از یک بانک یا شخص   قرضھ ھاییقرضھ ھای خصوصی 

 دریافت می کنید. 

 قرضھ ھای خصوصی می توانند سود باالیی داشتھ باشند. بدون صحبت با مشاور مکتب قرضھ نگیرید. 

 سوال
 تحصیل چیست؟ چرا؟بھترین راه برای پرداخت ھزینھ  

  بورسیھ ھا و کمک ھای ھزینھ تحصیل 

  کمک مالی 

  قرضھ ھای خصوصی 

 

 

http://www.thewashboard.org/
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 فکر کنید  Angelaفعالیت: درباره خانواده 
 ھستید. در مورد آموزش خانواده اش بھ او چھ می گویید؟  Angelaتصور کنید دوست 

 پاسخ خود را بنویسید یا با یک دوست صحبت کنید: 
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 نتیجھ گیری
 درباره اھداف تان فکر کنید. چھ خواھید کرد؟ 

 خواھم... می 

   صنفESL   بگیرم 

  دیپلوم لیسھ عالی بزرگساالنGED   21یاHS را بگیرم + 

  بھ کالج یا دانشگاه بروم 

  بروم   کالج دولتیبھ 

  آموزش وظیفھ بگیرم 

  برای بورسیھ ھا و کمک ھای ھزینھ تحصیل درخواستی بدھم 

  برای کمک مالی درخواستی بدھم 

  رای قرضھ خصوصی درخواستی بدھم 
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