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Elternbrief: „Herzlich Willkommen“ – Farsi 
 

 
 

 به مدرسًه ما خوش آمديد 
 

„________________________________________________________“ 
 
 
 در
 

________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آدرس  )1
 __________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________

  
 _____________________________________________ :تلفن  )2
 ____________________________________________ :فاکس )3
 _____________________________________________ :ايميل )4
 ____________________________________ :سايت اينترنتی )5

 

 __________________________________________________ :مدير مدرسه )6
 

 __________________________________________________ :دفتر مدرسه )7
 ______________________________________ :ساعات کار دفتر مدرسه )8

  تا ساعت  ______________دوشنبه ها  از ساعت______________ 
  تا ساعت  ______________سه شنبه ها  از ساعت______________ 
  تا ساعت  ______________چهارشنبه ها  از ساعت______________ 
  تا ساعت  ______________پنجشنبه ها  از ساعت______________ 
  تا ساعت  ______________جمعه ها از ساعت______________ 

 

 _______________________________________ :مددکار اجتماعی مدرسه )9
 

 معلم زبان آلمانی برای بچه هائی که زبان آلمانی، زبان مادريشان )10
 :نيست 

 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
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 !والدين عزيز، بچه های عزيز )11
 

 . مدرسًه ما  يک مدرسًه مختلط برای دختران و پسران ميباشد )12
 .درس ميخوانند 6تا کالس  1دانش آموزان در مدرسًه ما، شش کالس، از کالس  )13
 .تحصيل برای کودکان در آلمان اجباری ميباشد )14
اول ثبت نام  سالگی خود را ُپشت سر گذاشته اند، برای کالس 6سپتامبر تولد  30ه هائی که تا روز در آلمان معموالً بچ )15

 . ميشوند
 . سالگی، والدين بايد برای ثبت نام آنها به ما مراجعه ميکنند 5بعد از رسيدن بچه ها به سن  )16
 .خير رسه را ميتواند برآورده کند يايک پزشک سپس در اين مورد نظر ميدهد که آيا فرزند شما انتظارات مد )17
 . مدير مدرسه در مورد ثبت نام فرزند شما در مدرسه تصميم گيری ميکند )18
 .تصميم در اين مورد، به صورت کتبی به اطالع والدين خواهد رسيد )19
 
 

 برنامًه کاری روزانًه مدرسًه ما )20
 

 .طول ميکشد ______________شروع شده و معموالً تا ساعت  ______________تدريس در مدرسًه ما معموالً  ساعت  )21
 .پس از آن کودکان به خانه رفته و يا به والدين تحويل ميشوند )22
23(  پذير ميباشد سرپرستی از بچه ها در محل مخصوص، در ازای پرداخت شهريه امکان. 

  تا ساعت  ______________قبل از ظهر از ساعت______________ 
  تا ساعت  ______________بعد از ظهر از ساعت______________ 

 .در کودکستان از کودکان توسط مربييان مرد و زن  مراقبت ميشود )24
 _____________________________________________________________________ :جهت ثبت نام، به آدرس زير مراجعه شود

 .ح کوتاهی وجود دارد که دانش آموزان ميتوانند در ضمن آن به استراحت بپردازندبين ساعات تدريس، زنگ تفري )25
 .از والدين درخواست ميشود که برای زنگ تفريح مقداری غذا و نوشابه در کيف بچه ها قرار دهند )26

 

 :دروس بچه ها به قرار زير ميباشند      )27
 (a  زبان آلمانی  (b  معلومات عمومی  (c   بان انگليسیز  

     d(  زبان ديگر: __________________________________________________________________________________________________ 
 (e  رياضيات   (f  علوم طبيعی 
 (g   جغرافيا  (h   ،تاريخ  (i  آموزش امور سياسی 
  (j  موسيقی  (k   هنر  (l  ورزش    (m  کاردستی 
 (n  تعليمات دينی  (o  اخالق 
 

 . بچه ها به تناسب ميزان آگاهيشان به زبان آلمانی و دروس ديگر، قدم به قدم در تدريس کالسها شرکت داده ميشوند  )28
 .تمرين ميشوندند، وجهت ياد گيری بهتر، مطالب تدريس شده با انجام به اصطالح تکاليف شب که بايد در منزل انجام ش )29
 

 . ما سعی داريم که بچه ها در مدرسًه ما با شادی و با کمک هم درس بخوانند )30
برای اين کار قواعد و مقرراتی برای تدريس و نيز برای زنگ تفريح تعيين ميشوند که همه موظف به رعايت آنها  )31

 . ميباشند
هر، که به صورت تضمينی برگزار ميشوند، بچه ها ميتوانند بعد از تدريس پيش از ظ: نکتًه فوق  به اين معنی است )32

 .عالوه بر آن، بعد از ظهر ها برای انجام تکاليف شب و برای يادگيری، کمک فوق برنامه دريافت  کنند
 

 
 



ELTERNBRIEF für die Grundschulen 
 

 
      Dieser mehrsprachig verfügbare Elternbrief wird von den RAA Brandenburg im Auftrag des MBJS bereitgestellt. 
      Die Erstellung wurde gefördert von der Freudenberg Stiftung. 

قی، هم به ورزش، موسي: بچه ها ميتوانند عالوه بر آن، کارهای فوق برنامًه متفاوت مانند موارد زير را  انجام دهند )33
 .نقاشی، آشپزی و يا گردش در طبيعت بپردازند

(a   ورزش (b  موسيقی (c   کاردستی / نقاشی 
(d  آشپزی (e   گردش در طبيعت 
(f  موارد ديگر :_________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 .در مدرسًه ما، ظهر ها نهار عرضه ميشود )34
در ازای پرداخت مبلغ، از ليست غذاهای عرضه شده، غذائی را  /  يورو __________پرداخت مبلغ  شما ميتوانيد با  )35

 .غذاها به صورت مرکزی، توسط يک عرضه کننده ارسال ميشوند . انتخاب کنيد
در صورتی که غذاهای عرضه شده انتظارات بخصوص بچه ها را برآورده نميکنند، بعنوان مثال غذای عاری از گوشت  )36

ناسازگاری مواد غذائی و غيره ميباشد، از والدين درخواست ميشود که با / ر آلرژیخوک عرضه نميشود، بچه ای دچا
 __________________________________________________________________________________________ :آدرس زير تماس بگيرند

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 ارزشيابی راندمان )37
 

. معلمان در ابتدا راندمان تحصيلی بچه ها را با يک توضيح نوشتاری و ديرتر از طريق دادن نمره  ارزشيابی ميکنند )38
 .را شامل ميشود) نا کافی (= 6تا ) بسيار خوب(=  1تعيين نمره ها از 

نمره های بچه ای بد باشند، بهتر است که والدين برای پی بردن به علل اصلی آن، با معلم صحبت کنند، برای چنانچه  )39
اينکه اين احتمال وجود  دارد که فرزند شما از معلومات باالئی برخوردار است، با وجود بر اين اما نمرات مدرسه ای 

 . وی خوب نيستند
يلی و نيز در آخر هر سال تحصيلی، راندمان دانش آموزان در يک کارنامه ثبت بعد از سپری شدن نيمی از سال تحص )40

 . ميشود
  .در صورت عدم نمره گذاری در کارنامه راندمان ،اين نکته در قسمت توجه تشريح شده است )41
 . بچه ها اين کارنامه را با خود به منزل ميبرند )42
 . کار ثابت ميکند که والدين کارنامه را ديده اند اين. والدين بايد کارنامه را امضاء  کنند )43
 
 

 همکاری مدرسه و والدين )44
 

 . در آلمان مدارس و والدين مشترکاً مسئوليت آموزش و تربيت بچه ها را بعهده دارند )45
 . همکاری خوب دوجانبه برای ما بسيار ُمهم ميباشد )46
 . اوليای مدرسه همکاری نمايند والدين بايد در برنامًه ريزی امور مدرسه، با )47
 

آنها ميتوانند در جريان برگزاری مراسم با شرکت دانش آموزان کالس، تجربيات خود را در اختيار ديگران قرار داده و  )48
 . نيز در برگزاری جشنها و مراسم در مدرسه همکاری نمايند

 . دانش آموزان، باعث خوشحالی معلمين ما خواهد شد شرکت مادران و پدران در برنامه های مسافرتی و پياده رويهای )49
 . اين برنامه ها پيک نيک هائی را شامل ميشوند که در خارج از محدودًه مدرسه برگزار ميشوند )50
در مورد شرکت دانش آموزان در برنامه های مسافرتی مدرسه، امکان ارائًه تقاضا جهت پذيرفتن هزينًه سفر نيز وجود  )51

 . دارد
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والدين بايد از آن گذشته حتماً بايد با معلم در ارتباط بوده و از وی در مورد پيشرفت تحصيلی فرزند خود کسب اطالع  )52
 . نمايند

 . تنها در اينصورت است که شما ميتوانيد از فرزند خود حمايت کرده و به پيشرفت وی کمک نمائد )53
 .وری و گفتگو برگزار ميشوددر اين مورد در مدرسًه ما جلسًه مالقات حض )54
  _________  بار در هر سال تحصيلی 
   در تاريخ_____________________________________________________________________________________________________ 

 . ار ميدهندمعلمين در چنين جلساتی، اطالعات جامعی در مورد وضعيت تحصيلی بچه ها در اختيار قر )55
 . معلمين ما همواره آماده اند تا با والدين در مورد وضعيت پيشرفت بچه ها صحبت کنند )56
 
 

 . والدين بچه های هر کالس، هر ساله بطور منظم در گردهمآئی والدين شرکت ميکنند )57
 . نگو انتخاب ميکنندوالدين در ضمن اين گردهمآئيها با هم به تبادل نظر پرداخته و فردی را بعنوان سخ )58
 . اين والدين ميتوانند بعنوان اعضای مجمع والدين، در تصميم گيريهای داخلی مدرسه تاثير گذار باشند )59
 
 

 قبول پرداخت هزينه ها )60
 

 در چهار چوب بسته کمکی جهت آموزش وپرورش برای مسافرتهای کودکان  از طرف مدرسه،ميتوان       )61
 به عنوان مثال برای هزينه نهار اين در صورتی ميباشد که برای هر وعده غذا،.تقبل هزينه  کرددرخواست           
 .بخشی از هزينه توسط والدين ميبايستی پرداخت شود          

والدين ميتوانند در مورد قبول پرداخت هزينًه نهار در مدرسه، مسافرتهای مدرسه و غيره، در وحلًه نخست با همکاران  )62
 . حل خوابگاه و يا يک مرکز مشاورًه مهاجران تماس بگيرندم

 _________________________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 . در آنجا به شما برای ُپر کردن تقاضا نامه ها نيز کمک ميشود )63
  
 
 
 
 

  .ما از همکاری با شما و فرزندتان خرسنديم )64
 

  !با آرزوی موفقيت و شادی در آموزش و يادگيری در مدرسًه ما )65
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