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والدین بخش مهمی از تحصیالت کودکان هستند. بخشی اساسی از رویکرد ACT این است که مدارس با والدین 
همکاری کرده تا بهترین تحصیالت ممکن را در اختیار کودکان قرار دهند. از حضور شما در مدرسه برای 

صحبت در مورد تحصیالت و رفاه و سالمت کودکان همیشه استقبال می شود.  

دیدار از مدرسه
شما از طریق تماس با دفتر مدرسه می توانید برای صحبت کردن با معلمین وقت مالقات بگیرید. 

اکثر مدارس جلسه اولیا-مربیانی در آغاز سال تحصیلی برگزار می کنند. در این جلسه، شما می توانید با معلمین مالقات کرده و 
اطالعاتی کلی در مورد مدرسه دریافت کنید. در اواسط سال تحصیلی، اکثر مدارس مصاحبه های اولیا و مربیان را برگزار می کنند. در 

این جلسه، شما با معلم در مورد پیشرفت فرزندتان در مدرسه صحبت می کنید.   

مدرسه نیز در طول سال برای وقایع و مراسم متفاوت از شما دعوت خواهد کرد تا از مدرسه دیدار کنید. 

پیش دبستان ها و دبستان ها اغلب “گردهمایی هایی )اسمبلی هایی(” دارند که والدین به آنها دعوت می شوند. این گردهمایی ها فرصتی 
برای کودکان است که برخی از آنچه فراگرفته اند را به والدین نشان دهند - آنها ممکن است داستان هایی که نوشته اند را به اشتراک 

بگذارند، نمایشی اجرا کنند، یا آهنگ هایی بخوانند. کودکان از دیدن والدین خود در میان تماشاچیان لذت می برند. 

برخی از مدارس از والدین دعوت می کنند که از کالس درسی دیدن کنند. بعضی وقت ها، این دیدارها “سفرهای آموزشی” یا “کنفرانس 
های هدایت شده توسط دانش آموزان” نام دارد. این دیدارها در هر مدرسه در یک روز در زمان های متفاوت برگزار می شوند. بعضی 

وقت ها پیش یا بعد از ساعات درسی برگزار می شوند تا والدین بیشتری بتوانند به مدرسه بیآیند. طی این دیدارها از کالس درسی، 
فرزند شما کارهایی که در مدرسه انجام می دهد را به شما نشان می دهد و از آنچه آموخته با شما صحبت می کند. 

مدارس اغلب کارناوال های ورزشی و دیگر مراسم مرتبط با جامعه محلی را برگزار می کنند و از حضور والدین استفبال می شود. 

استفاده از زبان خودتان
شما برای حضور در گردهمایی ها )اسمبلی ها( و دیدار از کالس درسی  نباید به زبان انگلیسی صحبت کنید. شما هر وقت از کالس 

درسی دیدن می کنید، فرزندتان می تواند کارهای خود را به شما نشان دهد و به زبانی که در خانه از آن استفاده می کنید، کارهایش را 
برایتان توضیح دهد.  

دولت ACT متعهد است که اطالعات و خدمات خود را تا حد امکان در اختیار افراد بیشتری قرار دهد. چنانچه انگلیسی زبان اصلی شما 
نیست و صحبت کردن به زبان خود برایتان راحت تر است، شما می توانید از مدرسه بخواهید یک مترجم همزمان برای شما فراهم کند. 

این کار برای شما هزینه ای نخواهد داشت. 

شما می توانید در مصاحبه ها و جلسات اولیا- مربیان به همراه یک مترجم همزمان هماهنگ شده توسط مدرسه حضور داشته باشید. 
چنانچه در هر زمان الزم باشد مسئله ای را مطرح کنید یا سؤالی بپرسید، می توانید از مدرسه بخواهید که از خدمات مترجمی و ترجمه 

همزمان استفاده کند. این مترجمان همزمان بطور کلی خدمات خود را از طریق تلفن ارائه می دهند. 

 هماهنگی جهت استفاده از مترجمان همزمان از طریق خدمات مترجمی و ترجمه همزمان 
)Translating and Interpreting Service )TIS صورت می گیرد. شماره تلفن این خدمات 450 131 است. 

خدمات مترجمی و ترجمه همزمان خدمات مترجمی را به بیش از 160 زبان متفاوت ارائه می دهد. شما می توانید اطالعاتی در مورد 
این خدمات را به زبان خود در این تارنما بخوانید. 

 آموزش انگلیسی به عنوان زبان یا گویش اضافی

https://www.tisnational.gov.au/


2انگلیسی به عنوان زبان/گویش اضافی توصیه هایی برای والدین

کمک کردن به فرزند خود برای مدرسه
 English as an ”چنانچه فرزند شما همچنان صحبت کردن، خواندن و نوشتن به انگلیسی را یاد می گیرد، او یادگیرنده “انگلیسی به عنوان زبان اضافی

)Additional Language )EAL  است و در مدرسه از حمایت بیشتر برخوردار است تا به او در فراگیری زبان کمک شود. 

شما هم می توانید به فرزند خود کمک کنید تا در مدرسه پیشرفت کند. یکی از بهترین روش های کمک کردن این است که در خانه به صحبت کردن با فرزند 
خود به زبان خود ادامه دهید. متخصصین دریافته اند که حفظ زبان اصلی خود برای یادگیری زبانی جدید بسیار مفید است. یادگیری خواندن و نوشتن به زبان 

اصلی خود همچنین به فرزند شما کمک می کند تا خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی را یاد بگیرد. داشتن چیزهایی مانند کتاب ها، روزنامه ها، ویدئوها و 
برنامه های تلویزیونی به زبان اصلی خود به پرورش زبان اصلی تان کمک خواهد کرد. کودکان از مهارت های زبان اصلی خود برای کمک در فراگیری 

زبان انگلیسی استفاده می کنند. استفاده از زبان اصلی خود همچنین روابط شما با فرزندتان را قوی نگه می دارد. 

فرزند من در مدرسه چه چیزهایی یاد خواهد گرفت؟

کلیه مراحل یادگیری در مدرسه از طریق کتاب های درسی انجام نمی شوند. اکثر معلمین می خواهند کودکان از طریق “انجام کارها یاد بگیرند”، در نتیجه 
فعالیت های متعددی معموالً در کالس های درسی صورت می گیرند. 

کلیه دانش آموزان مدارس استرالیایی محتوای برنامه های آموزشی استرالیا را یاد می گیرند. دروس کنونی برنامه آموزشی استرالیا عبارتند از: 

انگلیسی  

ریاضیات   

علوم انسانی و علوم اجتماعی   

علوم   

هنر   

تندرستی و تربیت بدنی  

تکنولوژی ها   

زبان ها   

 محتوای برنامه آموزشی استرالیا بصورت آن الین برای مطالعه همگان موجود می باشد. 
http://www.australiancurriculum.edu.au

آیا فرزند من تکالیف خانه خواهد داشت؟

هر مدرسه سیاست تکالیف خانه خود را دارد. با معلم فرزندتان صحبت کنید تا از انتظارات او در مورد تکالیف خانه مطلع شوید. اگر فرزند شما تکالیف خانه 
خود را نمی فهمد، با معلم کالس در این مورد صحبت کنید. برخی از مدارس برنامه های کمک در انجام تکالیف خانه دارند و دانش آموزان می توانند برای 

انجام تکالیف خانه خود از کمک اضافی برخوردار شوند. 

خواندن کتاب در خانه برای تفریح و سرگرمی روشی خوب برای حمایت از یادگیری در مدرسه است. شما می توانید برای فرزندتان کتاب بخوانید، یا با آنها 
بخوانید، یا آنها خود می توانند کتاب هایشان را بخوانند. آنها می توانند به کتاب های صوتی که توسط دیگران خوانده شده است گوش دهند. کتاب ها را می 

توانید بصورت رایگان از کتابخانه مدرسه یا کتابخانه عمومی محلی قرض بگیرید.

 چرا مدرسه گردش های تفریحی متعدد دارد؟

گردش های تفریحی - بازدید از اماکن خارج از مدرسه و اردوگاه های مدرسه در مدارس استرالیایی بسیار رایج است. گردش های تفریحی برای یادگیری 
دانش آموزان بسیار مهم هستند. دانش آموزان اطالعات جدید زیادی فرا می گیرند که می توانند از آن برای کارهای کالسی خود استفاده کنند. این گردش های 
تفریحی همچنین فرصت هایی مناسب برای برقراری روابط مثبت با هم کالسی ها و کارمندان مدرسه می باشند. حمایت از مشارکت فرزندتان در گردش های 

تفریحی و اردوگاه ها از نظر اجتماعی و تحصیالتی برای فرزند شما سودمند است. گردش های تفریحی مدرسه معموالً در زمان مدرسه صورت می گیرند. 
اردوگاه های مدرسه معموالً شبانه صورت می گیرند. معلمین در گردش های تفریحی و اردوگاه های مدرسه همیشه همراه دانش آموزان هستند. 

شما برای آنکه به فرزندتان اجازه دهید در گردش تفریحی یا اردوگاه شرکت کند، باید رضایت نامه امضا کنید. اگر احساس می کنید اطالعات کافی در مورد 
گردش های تفریحی و اردوگاه ها ندارید، به یاد داشته باشید که از مدرسه بخواهید از خدمات ترجمه همزمان استفاده کند. 

چنانچه هزینه های مربوطه، مشارکت فرزند شما در گردش های تفریحی یا اردوگاه را با مشکل روبرو می کند، با کارمندان مدرسه صحبت کنید. بسیاری از 
مدارس گزینه های دیگری به شما ارائه می دهند تا فرزند شما بتواند همچنان در گردش تفریحی یا اردوگاه شرکت کند.   


