در ﻣورد ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزﺷﯽ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ :ﻣﮑﺎﺗب ﺛﺎﻧوی
رھﻧﻣود ﺑرای واﻟدﯾن ﺷﺎﮔرداﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان زﺑﺎن
اﺿﺎﻓﯽ ) (EALﻣﯽ آﻣوزﻧد

اﯾن رھﻧﻣود ﺷﺎﻣل ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود؟
اﯾﻧﺟﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣﻠﯽ را ﺟﮭت ﮐﻣﮏ در ﭘﯾدا ﻧﻣودن ﻣﮑﺗب ﺑرای طﻔل ﺗﺎن و داﻧﺳﺗن ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزش اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﭘﯾدا
ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﻣﮑﺎﺗب در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن وﺟود دارﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﮑﺎﺗﺑﯽ ﮐﮫ واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد ﺑرای آن ﭘول ﺑﭘردازﻧد( ً
ﻣﺛﻼ ﻣﮑﺎﺗب ﺑﺎ
)ﻓﯾس/ﻣﺳﺗﻘل/ﺷﺧﺻﯽ.
اﯾن رھﻧﻣود در ﻣورد ﻣﮑﺎﺗب اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﭘول ﺑﮫ آن ھﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﻣﮑﺎﺗب دوﻟﺗﯽ) .اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﮑﺎﺗب دوﻟﺗﯽ وﺟود دارﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ:
•

ﻣﮑﺎﺗب اداره ﻣﺣﻠﯽ )(Local Authority ) - (LAﮐﮫ ﺗوﺳط ﺣﮑوﻣت ﻣﺣﻠﯽ ﺗﻣوﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد

•

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

•

ﻣﮑﺎﺗب دﯾﻧﯽ –ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾن ﺧﺎص ارﺗﺑﺎط دارد

ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ طﻔل ﺗﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﭼﮫ ﺑﺻورت ﺗﻣﺎم وﻗت ﯾﺎ ﻧﯾﻣﮫ وﻗت آﻣوزش ﺑﺑﯾﻧد .ﺑﮫ اﯾن آﻣوزش ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﯾﺎآﻣوزش ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﯾﺎﻣﮑﺗب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ) .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر را از اﯾﻧﺟﺎ درﯾﺎﺑﯾد( :
https://www.gov.uk/home-education
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 .1ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑرای طﻔﻠم در ﻣﮑﺗب داﺧﻠﮫ ﺑﮕﯾرم؟
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ طﻔل ﺗﺎن ﺑﯾن  5ﺗﺎ  16ﺳﺎل ﺳن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﺷورای ﻣﺣﻠﯽ )ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم اداره ﻣﺣﻠﯽ
ﯾﺎ LAﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود( ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﺑرای داﺧﻠﮫ طﻔل ﺗﺎن ﻣﮑﺗﺑﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
•

ھرﮔﺎه طﻔل ﺗﺎن ﺑﯾن  5ﺗﺎ  16ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎﺷد ﺷورای ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺎﯾد در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺗﺎن داﺧﻠﮫ ﺑﮕﯾرد

•

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

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

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

•

آﺧرﯾن ﮔزارش ﺗﻔﺗﯾش  Ofstedﺷﺎن را ﺑﺧواﻧﯾد/https://reports.ofsted.gov.uk :

•

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

•

ﺑﺎ واﻟدﯾن دﯾﮕر در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ در ﺑﺎره ﻣﮑﺗب ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد

•

وﺑﺳﺎﯾت ﺷﺎن را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد

•

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

ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﻣﮑﺗب ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﺗﺎن را ﻣﯽ داﻧﯾد ،ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
•

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

•

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

•

از ﺷواری ﺗﺎن ﺑﺧواھﯾد در ﺻورت ﻣوﺟودﯾت اﺷﺧﺎص دﯾﮕر ،ﮔروه ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺗرﺟﻣﺎن ﺑرای ﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.

2

ﺣﻖ ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداری ﻣوﺳﺳﮫ اﻣﺎﻧﯽ آﻣوزﺷﯽ ﺑﯾل (ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﻧﯾﺎد ﺑﯾل )ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد اﮐﺗوﺑر 2020

2

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

3

 .4اﻧﺗظﺎر ﻣن از ﻣﮑﺗب ﭼﮫ ﺧواھد ﺑود؟
اﮐﺛر ﻣﮑﺎﺗب ﺑروﺷور ﻣﮑﺗﺑﺧﺎص ﺧود را ﻧﺷر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭم در ﻣورد ﻣﮑﺗب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرﻋﻼوه ،وﺑﺳﺎﯾت
ﻣﮑﺗب ﺣﺎوی ﺗﺎزه ﺗرﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﺧﺑﺎر در ﻣورد ﻣﮑﺗب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ،از ﻣﮑﺗب ﺑﺧواھﯾد در ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑرای ﺗﺎن
ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﺑرای طﻔل ﺗﺎن ،ﻣوارد ذﯾل ﻓراھم ﺧواھﻧد ﺷد:
•

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

•

ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻧﮕﯾزﺷﯽ ﺟﮭت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ طﻔل ﺗﺎن ﺗﺎ آﻏﺎز ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ در ﻣﮑﺗب ﺟدﯾد اش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺷﺎﻣل ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی
ﺧﺎﺻﯽ ﺧواھد ﺷد ﺑﮫ وﯾژه در ﺻورﺗﯾﮑﮫ طﻔل ﺗﺎن ﺗﺎزه وارد ﮐﺷور ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ در زﻣﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎل )ﻧﮫ ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر(
ﻣﮑﺗب را آﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾد.
ً
ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎ ﻋﯾن ﺳن و ﺳﺎل .ھر ﺻﻧف آﻣوزﺷﯽ
ﺟﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﺻﻧف آﻣوزﺷﯽ ﺣدود  30ﻧﻔری
دارای ﻣﻌﻠم ﺧﺎص آﻣوزﺷﯽ ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

•

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

•

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

•

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

•

ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻧظم ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻧﺻﺎب ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ.

•

3
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طﻔل ﻣن دﯾﮕر ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎ را در ﻣﮑﺗب ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھد؟
طﻔل ﺗﺎن ﺧواھد ﺗواﻧﺳت ﺗﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ،ﭘروﮔرام ھﺎی ﮔردﺷﮕری ﻣﮑﺗب و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دﯾﮕر اﺷﺗراک ﮐﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ:
•

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

•

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

•

ً
ﻣﻌﻣوﻻ اﯾن
ﭘروﮔرام ھﺎی ﮔردﺷﮕری ﻣﮑﺗب ﺑﮫ اﻣﺎﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﻧﺻﺎب ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻣﮑﺗب ﺑﺎﺷﻧد.
ﭘروﮔرام ھﺎی ﮔردﺷﮕری ھزﯾﻧﮫ ﺧواھﻧد داﺷت اﻣﺎ اﻏﻠب ﻣﮑﺎﺗب ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﺻورت ﻧﯾﺎز در اﯾن
ﻋرﺻﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .ﭘروﮔرام ھﺎی ﮔردﺷﮕری ﻣﮑﺗب ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﺗوﺳط ﻣﻌﻠﻣﯾن ھﻣﺂھﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد
و اﯾن ﮔوﻧﮫ اطﻔﺎل ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺻؤون ﺧواھﻧد ﺑود .ﺑﻌﺿﯽ ﭘروﮔرام ھﺎی ﮔردﺷﮕری ﺑﺧش اﺟﺑﺎری
ﯾﮏ ﮐورس  GCSEاﻧد ً
ﻣﺛﻼ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش  ،GCSEﺷﺎﮔردان ﺑﺎﯾد ﯾﮏ اﺟرا را در ﺗﯾﺎﺗر ﻣﺷﺎھده
ﮐﻧﻧد.

•

ﺗوﻟﯾدات ﻣﮑﺗب ﺑﮫ ﺷﻣول اﺟراآت ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ و ﮐﻧﺳرت ھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ

•

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

•

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

ﭼﮕوﻧﮫ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﮑﺗب ﺑﺎ ﺧﺑر ﺷوم؟
ﻣﮑﺗب ﺗﺎن ﺑﺻورت ﻣﻧظم ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﮔﻔت و ﺷﻧود ﺧواھد داﺷت .ﻣﮑﺎﺗب اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت
را اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد از ﺟﻣﻠﮫ:
•

وﺑﺳﺎﯾت ﻣﮑﺗب :ﻣﮑﺎﺗب ﻣﻌﻠوﻣﺎت را در وﺑﺳﺎﯾت ﺷﺎن ﻧﺷر ﺧواھﻧد ﮐرد .ﺑرای داﻧﺳﺗن ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی ﻣﮭم ﻣﺎﻧﻧد رﺧﺻﺗﯽ
ھﺎ ،روزھﺎی ﮐﺎرآﻣوزی ﻣﻌﻠﻣﯾن ) (INSETو ﻣﺟﺎﻟس ﺷﺎﻣﮕﺎھﯽ واﻟدﯾن ،ﺗﻘوﯾم ﻣﮑﺗب را ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎ :ﭘﯾﺎم ھﺎی ﮐﺗﺑﯽ ،ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ( ً
ﻣﺛﻼ ﺗوﯾﺗر) و اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ھﺎی ﻣﺎﻧﻧد  ،parentamailرا
ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻏذا و ﭘروﮔرام ھﺎی ﮔردﺷﮕری اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی آﻧﻼﯾن) ً
ﻣﺛﻼ  :(Go4Schoolsﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ،
ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ و رﻓﺗﺎر را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد

•

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

•

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

•

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

•

ﺻﺣﺑت ﻣﺳﺗﻘﯾم :ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗوﺳط ﺗﻠﯾﻔون ﯾﺎ اﯾﻣﯾل ﺑﺎ ﻣﮑﺗب ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﯾﺎ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ را ﺑﺎ ﻣﻌﻠم
ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد

•
•

ﺣﻖ ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداری ﻣوﺳﺳﮫ اﻣﺎﻧﯽ آﻣوزﺷﯽ ﺑﯾل (ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﻧﯾﺎد ﺑﯾل )ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد اﮐﺗوﺑر 2020
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ﻣﯽ آﻣوزﻧد ) (EALرھﻧﻣود ﺑرای واﻟدﯾن ﺷﺎﮔرداﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان زﺑﺎن اﺿﺎﻓﯽ

 .5اﻧﺗظﺎر ﻣﮑﺗب از ﻣن ﭼﮫ ﺧواھد ﺑود؟
ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن ،از ﺷﻣﺎ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

ﺑرای اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ رﻓﺗن طﻔل ﺗﺎن ﺑﮫ ﭘروﮔرام ھﺎی ﮔردﺷﮕری ﻣﮑﺗب ،ﻋﮑس ﮔرﻓﺗن وﻏﯾره ﻓورم
ھﺎی رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ را ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﮐﻧﯾد.
از ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﮑﺗب ً
ﻣﺛﻼ رﻓﺗﺎر اﺳﺗﻔﺎده درﺳت از اﻧﺗرﻧت ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
ﻣﮑﺗب را در وﺑﺳﺎﯾت ﻣﮑﺗب ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﺷﻣﺎ و طﻔل ﺗﺎن در ﻣورد ﻣﮑﺎﻓﺎت و ﻣﺟﺎزات ﻣﻌﻠوﻣﺎت داده ﺧواھد ﺷد .طﻔل ﺗﺎن از
ﺟﺎﻧب ﻣﮑﺗب ﯾﮏ ﺣﺳﺎب اﯾﻣﯾل و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﻧﺗرﻧت ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺻورت ﻣﺻؤون و ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.

•

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

•

 .6دﺳﺗﻧدرﮐﺎران ﻣﮑﺗب ﮐﯽ ھﺎ
ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﻋﮑس ھﺎ و ﻧﺎم ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﮫ ﺑروﺷور ﻣﮑﺗب ﯾﺎ وﺑﺳﺎﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد؛ ﺑﻌﺿًﺎ اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت در دروازه ورودی ﻣﮑﺗب ﻧﯾز
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
از ﻣﮑﺗب ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﮐدام ﮐﺎرﻣﻧد ﺑﺎ طﻔل ﺗﺎن ھﻣﮑﺎری ﺧواھد ﮐرد .از ﺟﻣﻠﮫ:
•

رھﺑران ارﺷد– ً
ﻣﺛﻼ ﺳرﻣﻌﻠم ،ﻣﻌﺎون ﺳرﻣﻌﻠم

•

ﮐﺎرﻣﻧددﻓﺗر– ً
ﻣﺛﻼ ﮐﺎرﻣﻧد ﭘذﯾرش ﻣﮑﺗب
ﮐﺎرﻣﻧد آﻣوزﺷﯽ – ً
ﻣﺛﻼ ﻣﻌﻠم ﺻﻧف و دﺳﺗﯾﺎر ﻣﻌﻠم
ﮐﺎرﻣﻧد رھﻧﻣﺎ – ً
ﻣﺛﻼ رھﺑران ﺳﺎل ،ﻣﻌﻠم آﻣوزﺷﯽ ،رھﻧﻣﺎی
آﻣوزش
ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺗﺧﺻص ً -
ﻣﺛﻼ ﻣﻌﻠﻣﯾن) (EALاﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان زﺑﺎن اﺿﺎﻓﯽ)( SENDCo ،ھﻣﺂھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧﺎص
ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ و ﻣﻌﯾوﺑﯾت ،ﻣﻌﻠم رھﻧﻣﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺣﻔﺎظﺗﯽ )(DSL

•
•
•
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در ﻣورد ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزﺷﯽ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ :ﻣﮑﺎﺗب ﺛﺎﻧوی

 .7در ﻣﮑﺗب ﭼﮫ آﻣوزش داده ﻣﯽ ﺷود و از ﭼﮫ اﻣﺗﺣﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود؟
ً
ﻣﻌﻣوﻻ ﺷﺎﮔردان اﻣﺗﺣﺎن ھﺎی ﻣﻠﯽ را در ﻣﺎه ﻣﯽ و ﺟون ﺳﺎل  11ﻣﯽ دھﻧد .اﮐﺛر ﺷﺎﮔردان اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ) GSCEﺗﺻدﯾﻘﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣوﻣﯽ آﻣوزش
ﺛﺎﻧوی  (General Certificate of Secondary Educationرا ﺳﭘری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻟطﻔًﺎ ﺑرای داﻧﺳﺗن اﯾﻧﮑﮫ طﻔل ﺗﺎن در ﮐدام ﻣرﺣﻠﮫ ،ﻗدﻣوﮔروه ﺳﺎﻟﯾﻘرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت و اﯾﻧﮑﮫ
ﭼﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ/آزﻣون ھﺎ/اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺧواھﻧد داﺷت ،ﺟدول ذﯾل را ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﯾﯾد:

اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ ،ﺳﺎﯾﻧس،
طراﺣﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژی ،ﺗﺎرﯾﺦ،
ﺟﻐراﻓﯾﮫ ،ﻣطﺎﻟﻌﺎت دﯾﻧﯽ )،(RS
ھﻧر ،طراﺣﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژی )،(DT
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ﻧﻣﺎﯾش ،آﻣوزش ﻓزﯾﮑﯽ،
ﺣﺳﺎب ،ﺷﮭروﻧدی ،زﺑﺎن ھﺎ

آﻏﺎز ﺳﺎل  7و ﻣﻧظم در طول
 :KS3آزﻣون ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ
ادراﮐﯽ )(CATs

12-11
13-12
14-13

ﺳﺎل 7
ﺳﺎل 8
ﺳﺎل 9

ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﻠﯾدی
3

ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی داﺧﻠﯽ
ﺟﺎری

ﻣﺿﺎﻣﯾن اﺻﻠﯽ :اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ،
رﯾﺎﺿﯽ ،ﺳﺎﯾﻧس

ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی داﺧﻠﯽ
ﺟﺎری

ﻣﺿﺎﻣﯾن اﺧﺗﯾﺎری در ھر ﻣﮑﺗب ﻓرق ﻣﯽ
ﮐﻧد .اﯾن ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺷﺎﻣل ﺟﻐراﻓﯾﮫ ،ﺗﺎرﯾﺦ،
ﻣطﺎﻟﻌﺎت دﯾﻧﯽ ،ﮐﻣﭘﯾوﺗر ﺳﺎﯾﻧس،
آﻣوزش ﻓزﯾﮑﯽ ،ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺟﺎرﺗﯽ،
ﻣراﻗﺑت طﻔل ،طراﺣﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژی،
رﺳﺎﻧﮫ ﺧﻼق ﻣﯽ ﺷود .ﻟﯾﺳت ﮐﺎﻣل را
از ﻣﮑﺗب ﺑﺧواھﯾد.

ﻣﯽ/ﺟون ﺳﺎل GCSE :11
)ﺗﺻدﯾﻘﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣوﻣﯽ آﻣوزش
ﺛﺎﻧوی( و اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣﻌﺎدل

15-14
16-15

ﺳﺎل 10
ﺳﺎل 11

ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﻠﯾدی
4

ﺛﺎﻧوی

ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺧواﻧده ﺷده

ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ /آزﻣون ھﺎ /
اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت

ﻣﺣدوده
ﺳﻧﯽ

ﮔروه
ﺳﺎﻟﯽ

ﻗدم

ﻣرﺣﻠﮫ

ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾن وﺑﺳﺎﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد https://www.gov.uk/national-curriculum
آﯾﺎ طﻔل ﻣن در ھر ﻣﺿﻣون اﻣﺗﺣﺎن ﺧواھد داد؟
ً
ﻣﻌﻣوﻻ اطﻔﺎل اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣﻠﯽ ) (GCSEsرا در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  11ﻣﯽ دھﻧد .آﻧﺎن ھر ﻣﺿﻣون را اﻣﺗﺣﺎن ﻧﺧواھﻧد داد .ﻣﺿﺎﻣﯾن اﺻﻠﯽ ﻋﺑﺎرﺗﻧد
ً
از :اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ و ﺳﺎﯾﻧس .ﺗﻣﺎم ﺷﺎﮔردان ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﺿﺎﻣﯾن را ﺑﺧواﻧﻧد .ﺑرﻋﻼوه ،ﻣﻌﻣوﻻ ﺷﺎﮔردان ﭘﻧﺞ ﻣﺿﻣون دﯾﮕر را اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯽ
دھﻧد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﻠﯾدی ) 3ﺳﺎل  8ﯾﺎ ﺳﺎل  (9ﻣﮑﺗب ﺑﮫ طﻔل ﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﺑرای اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﺎن ﺑﮫ ﺧواﻧدن ﮐدام ﻣﺿﻣون اداﻣﮫ
ﺑدھد .اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﻣﺿﺎﻣﯾن ً ) GCSE
ﻣﺛﻼ ﺟﻐراﻓﯾﮫ ﯾﺎ طراﺣﯽ و ﺗﮑﻧوﻟوژی( ﯾﺎ ﻣﺿﺎﻣﯾن ) BTECﺷورای آﻣوزش ﺗﺟﺎرت و
ﺗﮑﻧوﻟوژی( ) ً
ﻣﺛﻼ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺗﺟﺎرﺗﯽ و ورزش( ﺷود.

ﺣﻖ ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداری ﻣوﺳﺳﮫ اﻣﺎﻧﯽ آﻣوزﺷﯽ ﺑﯾل (ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﻧﯾﺎد ﺑﯾل )ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد اﮐﺗوﺑر 2020
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ﻣﯽ آﻣوزﻧد ) (EALرھﻧﻣود ﺑرای واﻟدﯾن ﺷﺎﮔرداﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان زﺑﺎن اﺿﺎﻓﯽ

ﺑﻌﺿﯽ ﻣﮑﺎﺗب ھﻣﭼﻧﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻣﺗﺣﺎن  GCSEﺑﮫ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﺎن را ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ،ھرﭼﻧد ھﻣﮫ زﺑﺎن ھﺎ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻧﺧواھد ﺑﺎﺷد.
ﻋرﺑﯽ ،ﭼﯾﻧﺎﯾﯽ ،اردو ،ﮔﺟراﺗﯽ و اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ ﺑﻌﺿﯽ از زﺑﺎن ھﺎی ﻣوﺟود در  GCSEsﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ طﻔل ﺗﺎن اﯾن روش را ﻣﯽ
ﺧواھد از ﻣﮑﺗب ﺗﺎن ﺑﭘرﺳﯾد.
در ﻣورد ﻋﻼﻗﻣﻧدی ھﺎ و ﭘﻼن ھﺎی طﻔل ﺗﺎن در آﯾﻧده ھﻣراه وی ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ آﻧﮭﺎ و ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ در
آﯾﻧده ﺷﺎن ﻣﻔﯾد واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﯾد .در ﻣورد ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی طﻔل ﺗﺎن و در ﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﻣوﺟود اﺳت ،ﺑﺎ ﻣﮑﺗب
ﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾﯾد.

 .8طﻔل ﻣن ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﯾﺎز ﺧواھد داﺷت؟
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•

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

•

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

•

ﯾﮏ ﺑﮑس ،ﺑﻘﭼﮫ ﭘﻧﺳل ﺑﺎ ﻗﻠم وﻏﯾره.

•

ﻣﺎﺷﯾن ﺣﺳﺎب و اﺑزارھﺎی دﯾﮕر رﯾﺎﺿﯽ

•

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

•

ﻧﺎن ﭼﺎﺷت ﯾﺎ ﭘول ﺑرای ﺧرﯾدن ﻏذا .اﮐﺛر ﻣﮑﺎﺗب دارای ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﭘرداﺧت ﺑدون آدرس
ﺗﻣﺎس ھﺳﺗﻧد؛ ﮐﺎرﻣﻧدان دﻓﺗر در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ آن ﮐﻣﮏ ﺧواھﻧد ﮐرد .ﺑﻌﺿﯽ اطﻔﺎل
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧدﻏذای راﯾﮕﺎن ) (FSMدر ﻣﮑﺗب درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻓﺎﻣﯾل
ﺷﺎن از ﻣزاﯾﺎی ﺧﺎص ﺑﮭره ﻣﻧد ﺑﺎﺷﻧد؛ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر را از ﻣﮑﺗب ﯾﺎ از وﺑﺳﺎﯾت ذﯾل
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد https://www.gov.uk/apply-free-school-meals

•

اﮔر طﻔل ﺗﺎن ﺗوﺳط ﺑس ،اﺗوﺑوس ﺑرﻗﯽ ﯾﺎ ﻗطﺎر آھن ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﻣﯽ رود ،ﺗﮑت ﺳﻔر ﯾﺎ ﭘول ﺳﻔر ﺑراﯾش ﻓراھم ﺳﺎزﯾد .ﺑﻌﺿﯽ
اطﻔﺎل ﮐﮫ ﺑﯾش از دو ﻣﺎﯾل دورﺗر از ﻣﮑﺗب زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﮑت راﯾﮕﺎن ﺳﻔر اﺧذ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ رﻓﺗن ﺑﮫ اﯾن وﺑﺳﺎﯾت در
ﻣورد ﻣﺳﺗﺣﻖ ﺑودن ﺗﺎن ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﺗﮑت راﯾﮕﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد-https://www.gov.uk/help-home-school
 .transportﺑرای ﺑﻌﺿﯽ اطﻔﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺑب ﻣﺷﮑﻼت در ﺗﺣرک ﯾﺎ ﻧﯾﺎز ﺧﺎص آﻣوزﺷﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد راه ﺑروﻧد ،وﺳﯾﻠﮫ
ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ راﯾﮕﺎن اﻏﻠب ﺗﮑﺳﯽ ﻓراھم ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ار در اﯾن وﺑﺳﺎﯾت درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد
https://www.gov.uk/apply-school-transport-for-child-with-special- educational-needs-sen

•

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

در ﻣورد ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزﺷﯽ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ :ﻣﮑﺎﺗب ﺛﺎﻧوی

 .9ﺷﺎﮔرداﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾﺷﺗر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﭼﮫ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎﯾﯽ ﻓراھم ﺧواھﻧد ﺷد؟
•

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

•

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

•

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

•

ﺣﻣﺎﯾت آﻣوزﺷﯽ :در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺗﻣﺎم ﻣﮑﺎﺗب ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ آﻣوزﺷﯽ را ﻓراھم ﺧواھﻧد ﺳﺎﺧت .اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
طﻔل ﺗﺎن در آﻣوزش اش ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دارد ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺑﮕوﯾﯾد) SENDCo .ھﻣﺂھﻧﮓ ﮐﻧﻧده ﻧﯾﺎزھﺎ و ﻣﻌﻠوﻟﯾت ھﺎی آﻣوزﺷﯽ
ﺧﺎص( ﺑﺎ طﻔل ﺗﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻣوده ،ﻧﯾﺎزھﺎﯾش را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرده و ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﻣﺎﯾت را ﺑراﯾش ﻓراھم ﺧواھد ﮐرد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در
ﻣورد ﻧﯾﺎزھﺎی طﻔل ﺗﺎن ﺧواھﻧد ﮔﻔت و از ﺷﻣﺎ ﺧواھﻧد ﺧواﺳت ﺗﺎ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﮑﺗب ﺑﮫ طﻔل ﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد،
ﺑﮫ ﻣﮑﺗب رﻓﺗﮫ و ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﯾﮏ رھﻧﻣود ﻣﻔﯾد ﺑرای واﻟدﯾن و ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧده ھﺎ در اﯾن وﺑﺳﺎﯾت ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس
اﺳتhttps://www.gov.uk/government/publications/send-guide-for-parents-and-carers:

•

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

•

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

•

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

•

ﻣﺷوره ﺷﻐﻠﯽ وآﻣوزش ﺑﯾﺷﺗر :ﺗﻣﺎم ﻣﮑﺎﺗب ﯾﮏ ﻣﺷﺎور ﺷﻐﻠﯽ دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طﻔل ﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭘس از
ﻓﺎرغ ﺷدن از ﻣﮑﺗب ﭼﮫ ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم دھﻧد ،ﻓﮑر ﻧﻣﺎﯾﻧد .آﻧﺎن ﺑﮫ طﻔل ﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﺧواھﻧد ﮐرد:
 ﭼﮫ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﯽ را ﺑرای ﺧواﻧدن در  GCSEاﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎدر ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  8ﯾﺎ  9اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 ﮐﺎرﮔﻣﺎری ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎری ﻣﻧﺎﺳب را ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .ﺗﻣﺎم ﻣﮑﺎﺗب ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎری را ﭘﯾﺷﮑش ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﮑﺗب
ﺗﺎن ﺑﭘرﺳﯾد.
 ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﮐﺎﻟﺞ ھﺎ و ﮐورس ھﺎ ﭘس از ﺳﺎل  11را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .از اﻓراد ﺟوان اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺳن  18ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻣﺻروف آﻣوزش ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣوزی ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر را در وﺑﺳﺎﯾت ذﯾل
درﯾﺎﺑﯾدhttps://www.gov.uk/browse/education/find-course:

 .10ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم در آﻣوزش طﻔﻠم ﮐﻣﮏ ﮐﻧم؟
در اﯾن ﺑرﮔﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﻣﻔﮑوره ھﺎی زﯾﺎدی ﺑرای ﮐﻣﮏ در اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ طﻔل ﺗﺎن ﺑﯾﺎﻣوزد ،وﺟود دارد.

ﺣﻖ ﻧﺳﺧﮫ ﺑرداری ﻣوﺳﺳﮫ اﻣﺎﻧﯽ آﻣوزﺷﯽ ﺑﯾل (ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﻧﯾﺎد ﺑﯾل )ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد اﮐﺗوﺑر 2020
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