
 
 
 
 
 

 ثانوی مکاتب: انگلیسی آموزشی سیستم مورد در

 زبان عنوان بھ را انگلیسی کھ شاگردانی والدین برای رھنمود
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 این رھنمود شامل  چھ می  شود؟ 

 

 پیدا انگلیسی، آموزش  سیستم دانستن و تان طفل  برای مکتب نمودن پیدا در  کمک جھت را عملی معلومات  توانید می شما اینجا
 .نمایید

 با مکاتب مثًال  )بپردازند پول آن برای باید والدین کھ مکاتبی بعضی جملھ از  دارند وجود  انگلستان در  مکاتب مختلف  انواع
 .شخصی/مستقل/فیس(

 مختلف انواع. (دولتی  مکاتب یعنی نیستید ھا آن بھ  پول پرداخت بھ مکلف شما  کھ است انگلیسی مکاتب مورد  در مودرھن  این
 :جملھ از دارند، وجود دولتی مکاتب

 شوند  می  تمویل محلی  حکومت توسط  کھ(LA) - ( Local Authority) محلی  اداره مکاتب •

 امانی  موسسھ از بخشی  عنوان بھ اغلب  مرکزی،  حکومت  توسط شده تمویل– رایگان ھاومکاتب اکادمی •

 دارد  ارتباط خاص  دین یک  با کھ– دینی مکاتب •

    خانگی آموزش این بھ. ببیند آموزش  وقت نیمھ یا وقت تمام بصورت چھ  خانھ در تان طفل کھ  بخواھید توانید می ھمچنان شما
 : )دریابید اینجا از را بیشتر ومات معل ( . شود می گفتھ خانگی یامکتب انتخابی خانگی یاآموزش

https://www.gov.uk/home-education 
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 چگونھ می توانم برای طفلم در  مکتب داخلھ بگیرم؟  .1

 محلی اداره نام بھ  ھمچنان کھی (محل شورای با باشد، داشتھ سن سال  16 تا 5 بین تان طفل صورتیکھ در
 .کنید پیدا مکتبی تان طفل داخلھ  برای تا بگیرید تماس )شود می یادLA یا

  بگیرد داخلھ تان محلی ناحیھ در  باید محلی شورایباشد  سالھ  16 تا 5 بین تان طفل  ھرگاه •

 :دریابید اینجا را مکاتب  داخلھ مورد در بیشتر معلومات  توانید می شما •
https://www.gov.uk/schools-admissions 

 :دارند وجود تان  عالقھ  مورد  مکتب  درباره گرفتن  تصمیم مورد در مفکوره  چند اینجا

 .شد  خواھند اعالن مکتب وبسایت در ھا این .نمایید بازدید مکتب از  شامگاھی باز  مجالس جریان در •

 / https://reports.ofsted.gov.uk: بخوانید را شان Ofsted تفتیش گزارش  آخرین •

 :کنید بررسی  را  مکتب کلی کارکرد •
https://www.compare-school-performance.service.gov.uk / 

 کنید  صحبت نند،ک می فکر مکتب باره در  چگونھ اینکھ مورد  در دیگر والدین با •

 کنید  مشاھده را شان وبسایت •

 ذیل 5 بخش بھ بیشتر معلومات برای ( کنند می نام ثبت اصلی زبان  GCSE امتحانات در را شاگردان مکاتب کدام کھ ببینید •
 ) نمایید مراجعھ

 
 :باشید داشتھ یاد بھ دانید، می را تان عالقھ مورد  مکتب نگامیکھ ھ

 کنید پری خانھ باشد، می  مکتب گزینھ دارای کھ  را آنالین درخواستی فورم •

 شود  تر پیچیده تواند می مکتب درخواستی روند زیرا  بخواھید کمک تان  محلی مکتبشورای  داخلھ  تیم از •

 .کنند کمک تان برای ترجمان یا اجتماعی ھای گروه  دیگر، اشخاص موجودیت  صورت در بخواھید تان شواری از •
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 انتظار  من از مکتب چھ  خواھد  بود؟  .4

 وبسایت برعالوه، .باشد می مکتب مورد در مھم  معلومات با کتابچھ از  عبارت کھ  کنند می نشر را خود مکتبخاص بروشور  بمکات  اکثر
 تان برای معلومات ترجمھ در بخواھید مکتب از نیاز، صورت  در .باشد می مکتب مورد  در  اخبار و  معلومات  ترین تازه حاوی مکتب
 .کند کمک

 :شد خواھند فراھم ذیل موارد  تان، طفل برای

 با سازگاری جھت را  شان ثانوی مکتب جدید روز دو یا یک تا داشت  خواھند فرصت  6 سال  شاگردان گذار؛  روزھای •
 کنند  سپری مکتب

 سازوکارھای شامل این. باشد داشتھ اش جدید مکتب در زندگی بھ  خوبی آغاز تا تان طفل بھ کمک جھت  انگیزشی برنامھ •
 )سپتمبر ماه نھ ( سال  مختلف زمان در یا باشد شده ناحیھ یا  کشور وارد تازه تان طفل  صورتیکھ در ویژه بھ  شد خواھد خاصی
 .نماید آغاز را مکتب

 آموزشی صنف  ھر  .سال و  سن عین با معموالً  نفری 30 حدود آموزشی صنف  یک  در جایی •
 .باشد می خودش  آموزشی  خاص معلم دارای

 خواھد تدریس مضمون متخصص یک توسط  درس ھر .دروس اوقاتمنظم تقسیم یک •
 .شد

  نمایید مراجعھ ذیل  بھ بیشتر معلومات  برای - کامل تعلیمی نصاب  بھ  دسترسی •

 شود  می رفتار متناسب بصورت اطفال ھمھ با آن  در کھ  شمول  ھمھ رویکرد •

 .تعلیمی نصاب با مرتبط منظم کارخانگی •
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 دھد؟  نجام ا باید  مکتب در را  کارھا  چھ دیگر  من طفل

 :جملھ از. کند اشتراک دیگر ھای برنامھ و مکتب گردشگری ھای پروگرام  ھا، فعالیت در تا توانست خواھد تان طفل 

 از بیشتر معلومات  برای  .جمعی  دستھ عبادت ھای فرصت  و ھا گردھمآیی •
 .بپرسید تان مکتب

 و نیستند اجباری ھا این. نمایش و موسیقی ورزش، مثًال  ھا کلپ و  آموزشی -فرا  ھای فعالیت •
 خواھند ھزینھ اندکی ھا کلپ بعضی. شوند انجام  درس ختم از پس یا چاشت  نان وقت در ممکن
 .داشت

 این معموالً  .باشند مکتب تعلیمی نصاب بھ مرتبط کھ اماکنی بھ  مکتب گردشگری  ھای پروگرام •
 این در  نیاز صورت در میتوانند مکاتب اغلب  اما داشت  خواھند ھزینھ گردشگری  ھای پروگرام
 شوند می ھمآھنگی معلمین توسط  احتیاط با مکتب  گردشگری ھای پروگرام  .کنند کمک عرصھ

 اجباری  بخش  گردشگری ھای پروگرام  بعضی  .بود خواھند مصؤون ھمیشھ  اطفال گونھ این و
 مشاھده تیاتر در را  اجرا یک باید شاگردان ،GCSE نمایش برای مثًال  اند GCSE کورس یک
 .کنند

 موسیقی  ھای  کنسرت و نمایشی اجراآت  شمول بھ  مکتب تولیدات •

 ھای  برنامھ و  دیسکو کریسمس،  و تابستانی ھای  جشنواره ورزشی، روزھای  مانند اعانھ آوری  جمع و  اجتماعی ھای برنامھ •
 یا رضاکاری مثًال  نمایید صحبت  تان طفل  بمکت  با باشید، تان طفل مکتب  در بیشتر گیری سھم عالقمند صورتیکھ در .کمیدی
 مکتب  مؤثریت در ممکن اندازه تا گونھ  این و  کرده حمایت بتوانید را رھبری تیم یک طوریکھ والدین رییس عنوان بھ خدمت

 .شود حاصل  اطمینان

 برای .کنند سپری کاری محل در  را ھفتھ یک تا است، 10 سال در  معموالً  جوان افراد برای فرصتی یک کاری  تجربھ •
 .نمایید مشاھده ذیل در را  شغل بخش بیشتر معلومات

 
 شوم؟  خبر  با مکتب اتفاقات  از چگونھ
  مکالمات مختلف  انواع مکاتب  .داشت خواھد شنود و  گفت شما با منظم بصورت  تان مکتب

 :جملھ از کرد  خواھد استفاده را

 رخصتی مانند مھم ھای تاریخ دانستن برای  .کرد خواھند نشر شان  وبسایت در را معلومات  مکاتب: مکتب وبسایت •
 .نمایید مشاھده را مکتب تقویم والدین، شامگاھی مجالس و ) INSET( معلمین کارآموزی  روزھای ھا،

 را ،parentamail مانند ھای اپلیکیشن و (تویتر مثًال ) اجتماعی ھای شبکھ کتبی، ھای  پیام: ھا اطالعیھ •
 کرد  استفاده گردشگری ھای  پروگرام و  غذا ھای ھزینھ  پرداخت برای توان می نیز

 کارخانگی، مورد در معلومات توانید می شما): Go4Schools مثًال (آنالین ھای سیستم •
 کنید دریافت  را رفتار و ھا ارزیابی

 بگویید  تان مکتب  بھ ندارید دسترسی  ایمیل بھ صورتیکھ  در: ھا نامھ و ھا ایمیل •

 دھد می شما بھ  را تان طفل  رشد مورد در بیشتر دانستن امکان این: ھا وگزارش والدین شامگاھی جلسات  •

 مثًال  کرد خواھد استفاده مھم معلومات ساختن شریک  برای جلسات از مکاتب: معلوماتی شامگاھی جلساتوجلسات •
 .باشد سواالت  پرسیدن  برای مفید فرصت  یک  تواند می  این. خواند  باید  GCSE در باید را مضامین کدام  اینکھ انتخاب

 معلم  با را  جلسھ یک باشد مناسب  صورتیکھ در یا و بگیرید تماس  مکتب  با ایمیل یا تلیفون توسط توانید می  شما: مستقیم صحبت •
 د کنی  تنظیم
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 انتظار  مکتب  از  من چھ  خواھد  بود؟  .5

 :تا رود می انتظار شما از والدین، عنوان ھب 

 رخصتی یا و  باشد داشتھ مالقات  وعده یا باشد  مریض اوقاتیکھ استثنای بھ بفرستید، مکتب بھ  وقت  سر  را  تان طفل روزه ھمھ •
 .بگذارید جریان در  را مکتب تان طفل  غیرحاضری دلیل  مورد در قبل  از امکان، صورت در .باشد مذھبی

 تعلیمی دوره  طول  در را  تان اطفال بخواھید صورتیکھ در . ببرید رخصتی  بھ مکتب رخصتی روزھای در تنھا را تان اطفال  •
 بازدید وبسایت این از یا نموده صحبت مکتب با بیشتر معلومات  برای . شد خواھید جریمھ تابع ببرید، رخصتی بھ
 https://www.gov.uk/school-attendance-absence:اییدنم

 داشتھ  کمک بھ نیاز صورتیکھ در .بگذارید جریان در  را مکتب افتاده، اتفاق فامیل یا طفل  بھ کھ مھم شرایط یا وقایع مورد  در •
 .کنند کمک شما بھ تا کرد خواھند را  شان تالش نھایت آنان باشید

 این در تغییرات بروز صورت  در  .کنید ارائھ را تان تماس جزئیات و طبی ھای  معلومات •
  .بگذارید جریان در  را مکتب  تا است مھم معلومات

 فورم  وغیره گرفتن عکس مکتب، گردشگری  ھای پروگرام  بھ تان طفل  رفتن بھ  دادن اجازه  برای •
 .کنید پری خانھ را رضایتنامھ ھای

 ھای  سیاست مورد در معلومات توانید می شما. کنید حمایت انترنت از درست استفاده  رفتار مثًال  مکتب  ھای سیاست  از •
 از  تان طفل. شد خواھد داده معلومات مجازات و تمکافا مورد در تان طفل و شما  بھ. کنید پیدا مکتب  وبسایت در  را مکتب
 .کند استفاده مناسب و  مصؤون بصورت  باید کھ  داشت خواھد  انترنت بھ  دسترسی و ایمیل حساب  یک  مکتب جانب

 کنید، کمک تان طفل آموزش در چگونھ اینکھ مورد در بیشتر ھای مفکوره برای. کنید کمک  کارخانگی در  را تان طفل  •
 .کنید مشاھده رااینجا

 
 

 ھا کی مکتب دستندرکاران . 6
  

 نیز مکتب ورودی دروازه در  معلومات این بعًضا نمایید؛ مراجعھ وبسایت یا مکتب بروشور بھ کارمندان ھای نام و  ھا عکس مشاھده برای
 .باشند می

 :جملھ  از  .کرد  خواھد ھمکاری تان طفل با  کارمند کدام کھ  بپرسید مکتب از

 سرمعلم  معاون سرمعلم، مثًال  –ارشد رھبران •

 مکتب پذیرش کارمند مثًال  –کارمنددفتر •

 معلم دستیار و صنف  معلم مثًال  – آموزشی کارمند •

 رھنمای آموزشی، معلم سال، رھبران  مثًال  – رھنما کارمند •
 آموزش 

 خاص  نیازھای کننده ھمآھنگ) SENDCo ،(اضافی زبان عنوان بھ انگلیسی)EAL (معلمین  مثًال  - متخصص کارمندان •
   )DSL( حفاظتی تخصصی  رھنمای معلم معیوبیت، و تعلیمی

http://www.gov.uk/school-attendance-absence
http://www.gov.uk/school-attendance-absence
https://www.bell-foundation.org.uk/eal-programme/guidance/parental-involvement/
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 در مکتب  چھ آموزش داده می  شود و از  چھ امتحان  گرفتھ می شود؟ .7

 آموزش  عمومی تصدیقنامھ( GSCE امتحانات  شاگردان اکثر .دھند می  11 سال جون  و  می ماه  در را ملی ھای  امتحان شاگردان معموالً 
 .کنند می سپری را) General Certificate of Secondary Education ثانوی

 اینکھ و گرفت  خواھند سالیقرار  هقدموگرو  مرحلھ، امکد در تان طفل اینکھ دانستن برای  لطفًا
 :نمایید مشاھده را ذیل جدول  داشت، خواھند امتحانات/ھا آزمون/ھا ارزیابی چھ

 

 گروه قدم  مرحلھ 
 سالی 

 محدوده 
 سنی 

/  ھا آزمون/ ھا ارزیابی
 امتحانات 

 شده  خوانده مضامین 

 
وی

ثان
 

 کلیدی مرحلھ 
3 

 7 سال
 8 سال
 9 سال

11-12 
12-13 
13-14 

 طول در منظم و  7 سال  آغاز
KS3 :ارزیابی ھای آزمون 

 ) CATs( ادراکی
 

 داخلی  ھای ارزیابی
 جاری 

 ساینس، ریاضی، انگلیسی،
 تاریخ، تکنولوژی، و  طراحی 

 ، )RS( دینی مطالعات  جغرافیھ،
 ، )DT( تکنولوژی و طراحی ھنر،

 فزیکی، آموزش  نمایش، موسیقی،
 ھا زبان شھروندی،  حساب،

 کلیدی مرحلھ 
4 

 10 سال
 11 سال

14-15 
15-16 

 داخلی  ھای ارزیابی
 جاری 

 انگلیسی،: اصلی مضامین
 ساینس  ریاضی،

   
  GCSE: 11 سال جون/می

 آموزش عمومی تصدیقنامھ(
 معادل  امتحانات و ) ثانوی

 می فرق مکتب ھر  در اختیاری مضامین
 تاریخ، جغرافیھ،  شامل مضامین این .کند

 ساینس، کمپیوتر دینی، مطالعات
 تجارتی،  مطالعات فزیکی، آموزش 
 تکنولوژی، و طراحی طفل،  مراقبت
 را کامل  لیست .شود می خالق  رسانھ

 .بخواھید مکتب از

 https://www.gov.uk/national-curriculum نمایید مراجعھ وبسایت این بھ بیشتر معلومات  برای
 

 داد؟  خواھد  امتحان مضمون  ھر در  من طفل آیا

 عبارتند اصلی مضامین. داد نخواھند امتحان را  مضمون ھر آنان. دھند می  11 سال پایان در  را) GCSEs( ملی امتحانات  اطفال معموالً 
 می  امتحان را دیگر مضمون پنج شاگردان  معموالً  برعالوه،. بخوانند را مضامین این باید شاگردان تمام. ساینس  و ریاضی انگلیسی،: از

 .دھند

 ادامھ مضمون کدام  خواندن بھ  شان نھایی امتحانات برای  تا کرد خواھد کمک  تان طفل  بھ مکتب  )9 سال  یا 8 سال ( 3 کلیدی مرحلھ  پایان در
 و  تجارت آموزش  شورای(  BTEC مضامین یا) تکنولوژی  و طراحی یا جغرافیھ  مثًال ( GCSE مضامین  شامل تواند می این .بدھد

 .شود )ورزش و تجارتی  مطالعات  مثًال ) (تکنولوژی

http://www.gov.uk/national-curriculum
http://www.gov.uk/national-curriculum


اضافی زبان  عنوان بھ را انگلیسی کھ شاگردانی والدین برای رھنمود  (EAL) آموزند می  

7 

 

 

 

 
 
 

 طفل من بھ چھ نیاز خواھد داشت؟  .8

 مکتب یونیفورم خواھند می  اطفال از انگلستان در ثانوی مکاتب اکثر : مکتب کامل یونیفورم •
 تان برای را  آنھا خریداری مکان و الزم  ھای  پوشاک از لیستی  یک تان طفل  مکتب .بپوشند
 در  امکان صورت در بخواھید  مکتب  از باشید، نداشتھ کافی پول صورتیکھ در .داد  خواھد
 .کند ھمکاری را شما اش ھزینھ

 کمک شاگردان سازماندھی در  تا کنند می تھیھ سالھ ھمھ  را کتاب یک مکاتب اکثر .کننده پالن •
 .کند

 .وغیره قلم با پنسل بقچھ  بکس، یک •

 ریاضی دیگر ابزارھای و حساب  ماشین •

 نیاز مورد  لوازم مورد در  شما بھ  بمکت . نیاز صورت  در) فزیکی آموزش(  PE کامل بستھ •
 .باشد داشتھ  را  مکتب لوگوی  کھ ورزشی  لباس جملھ  از گفت  خواھد

 آدرس بدون پرداخت  سیستم یک دارای مکاتب اکثر .غذا خریدن برای پول یا چاشت نان •
 اطفال بعضی .کرد خواھند کمک آن سازماندھی در دفتر کارمندان ھستند؛ تماس

 فامیل صورتیکھ در کنند، دریافت  مکتب  در )FSM( رایگان توانندغذای می ھمچنان
 ذیل وبسایت از یا مکتب از را  بیشتر معلومات باشند؛ مند بھره خاص  مزایای  از شان

 https://www.gov.uk/apply-free-school-meals کنید دریافت

 بعضی . سازید فراھم برایش  سفر پول یا سفر تکت رود، می مکتب  بھ آھن قطار  یا برقی اتوبوس  بس، توسط تان طفل اگر •
 در  وبسایت این بھ رفتن با. کنند اخذ سفر رایگان تکت توانند  می کنند می زندگی مکتب از دورتر مایل  دو از بیش  کھ اطفال 
  -https://www.gov.uk/help-home-schoolبدانید بیشتر رایگان تکت دریافت  بھ  تان بودن مستحق مورد

transport .وسیلھ  بروند، راه  توانند نمی آموزشی خاص نیاز یا تحرک در مشکالت سبب بھ  کھ اطفال  بعضی برای 
 ییدنما دریافت  وبسایت این در ار  بیشتر معلومات. شود  می فراھم تکسی اغلب رایگان ترانسپورتی

https://www.gov.uk/apply-school-transport-for-child-with-special- educational-needs-sen 

 اگر  و دھند نمی را موبایل از  استفاده اجازه  مکاتب بعضی .بگیرید معلومات  مکتب موبایالز از  استفاده مقررات  مورد  در •
 .شود ضبط شان موبایل ممکن کنند استفاده مکتب  در شاگردان

 .باشد  نخواھد دسترس  قابل ھا زبان ھمھ ھرچند سازند، می  فراھم را شان اصلی زبان بھ  GCSE امتحان امکانات ھمچنان مکاتب بعضی
 می  را روش  این تان طفل  صورتیکھ در  .باشد می  GCSEs در موجود ھای زبان از بعضی ایتالیایی و گجراتی اردو، چینایی، عربی،
.دبپرسی  تان مکتب از  خواھد  

 در  کھ مضامینی و آنھا عالقھ  مورد مضامین تا است مھم. کنید صحبت وی  ھمراه  آینده در تان طفل ھای  پالن و ھا عالقمندی مورد  در
 مکتب  با است، موجود ھایی حمایت چھ اینکھ باره در و تان طفل ھای  گزینھ مورد  در. نمایید انتخاب را  شوند، می واقع مفید شان آینده
.یدنمای  صحبت تان  

http://www.gov.uk/apply-free-school-meals
http://www.gov.uk/apply-free-school-meals
http://www.gov.uk/help-home-school-
http://www.gov.uk/help-home-school-
http://www.gov.uk/apply-school-transport-for-child-with-special-
http://www.gov.uk/apply-school-transport-for-child-with-special-


ثانوی مکاتب :انگلیسی  آموزشی  سیستم مورد در  
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 شاگردانی کھ  نیاز بھ  حمایت بیشتر  داشتھ  باشند، چھ  حمایت ھایی فراھم خواھند شد؟  .9

 مشکالت  دوستی، روابط مثًال  اطفال مشکالت حل در کھ  باشند می  افرادی از  تیم یک دارای مکاتب تمام: رھنمایی حمایت •
 آموزشی  مربی  بھ باشد داشتھ  نگرانی یا مشکالت تان طفل  صورتیکھ در . کرد  خواھند کمک نگرانی، احساس یا روانی  صحت 

 .بگویید سال رھبر یا

 داخل  در اش مصؤونیت مورد  در  جدی نگرانی صورتیکھ در را تان طفل اندکھ خاص  محافظتی رھبر یک  دارای مکاتب تمام •
 .کنند می کمک باشد،  داشتھ آن از بیرون یا مکتب

 .سازند می فراھم را  ھایی حمایت انگلیسی زبان پیشرفت برای باشد  نیاز کھ جایی در مکاتب  اکثر: انگلیسی زبان حمایت •
 .شد  خواھد انجام دیگر شاگردان با درسی صنف در این معموالً 

 کھ کنید می  فکر اگر. ساخت خواھند فراھم را آموزشی اضافی ھای  حمایت مکاتب تمام نیاز صورت در: آموزشی حمایت •
 آموزشی  ھای  معلولیت و نیازھا کننده ھمآھنگ( SENDCo. بگویید مکتب بھ دارد کمک بھ نیاز اش  آموزش  در تان طفل 

 در  شما بھ آنھا. کرد خواھد  فراھم  برایش  را حمایت بھترین و  کرده ارزیابی را نیازھایش نموده، مالقات تان طفل با )خاص
 کرد، خواھد کمک تان طفل  بھ  مکتب چگونھ  اینکھ مورد در  تا خواست  خواھند شما از و  گفت خواھند تان طفل نیازھای مورد

 دسترس قابل وبسایت این در  ھا کننده مراقبت و  الدینو برای  مفید رھنمود یک. نمایید صحبت و رفتھ مکتب بھ
 https://www.gov.uk/government/publications/send-guide-for-parents-and-carers:است

 بھ  تا کنند می  کار آموزشی  متخصصین و مھاجرت ادارات  داکتران، مانند متخصصین با نزدیک از  مکاتب : خارجی ھای  اداره •
 بھ  باشد، داشتھ نیاز تان طفل کھ اضافی  حمایت گونھ  ھر مورد در مکتب .کنند ھمکاری باشند، اضافی کمک نیازمند کھ  اطفالی

 .گفت خواھد  شما

 ھستند، بھره بی اقتصادی  لحاظ از  کھ را شاگردانی تا آورند می بدست  را  اضافی مبلغ مکاتب تمام: شاگرد  ھزینھ کمک •
 زندگی در کامل بصورت  و نموده  کوشش خوب مکتب در  تا شود  می استفاده شاگردان  بھ کمک  ھدف بھ پول  این. کند کمک
 .شوند سھیم مکتب

 گردشگری ھای پروگرام  مکتب، یونیفورم مانند کنند کمک مصارف  بعضی پرداخت  در  توانند می مکاتب: مالی حمایت •
 .بگویید مکتب بھ  باشید داشتھ نیاز مخارج گونھ  ھر بھ صورتیکھ در. وغیره تجھیزات مکتب،

 از پس اینکھ مورد  در تا کرد خواھد  کمک  تان طفل بھ  کھ دارند شغلی مشاور یک مکاتب تمام : بیشتر وآموزش شغلی مشوره •
 :کرد خواھند کمک تان طفل بھ آنان. نمایند فکر دھند، انجام را  کاری چھ مکتب  از شدن فارغ

 در خواندن برای  را مضامینی چھ GCSE شوند می  انتخاب 9 یا 8 سال پایان ھادر  گزینھ. نمایند انتخاب. 

 مکتب از  بیشتر معلومات برای  .کنند نمی پیشکش را کاری تجربھ مکاتب تمام .کنند پیدا را  مناسب کاری  تجربھ  کارگماری 
 .بپرسید تان

 سالگی  18 سن تا  رود می انتظار جوان افراد از. کنید  پیدا را  11 سال  از پس  ھا کورس و ھا کالج مورد  در  معلومات 
 ذیل  وبسایت در را  بیشتر معلومات  توانید می. باشند کارآموزی  یا آموزش  مصروف

 https://www.gov.uk/browse/education/find-course:دریابید
 
 

 .دارد  وجود  بیاموزد، تان طفل  چگونھ اینکھ در  کمک برای زیادی  ھای مفکوره معلوماتی برگھ این در

 کنم؟  کمک طفلم  آموزش  در  توانم  می چگونھ . 10
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