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،والدین عزیز
.برای ما بسیار مهم است که به فرزندان تان آموزش اولیه بدهیم و آنها را برای زندگی در یک جامعه مناسب سازیم
.برای این کار  ،فرزند شما و ما معلمان به حمایت شما نیاز داریم
:در ادامه می توانید موارد الزم برای موفقیت در مدرسه فرزندتان را بخوانید
.لطفا ً مطابق لیست مطالب را تهیه کنید 1.
.معموالً می توانید لیست مواد را در یک فروشگاه تخصصی ارائه دهید
 .مطالب را به صورت هفتگی بررسی کنید و در صورت ضرورت هرگونه مواد كمبود را خریداری کنید 2.
.بهتر است در ابتدای سال تعلیمي لوازم (قلم پنسل  ،چسپ ،پاک کن  ،خط کش  ،قیچی  )...داشته باشید
.هر هفته بیك مدرسه را كنترول كنیدوقطي غذا و بوتل های نوشیدنی را هر روز چک کنید3.
.اسباب بازی ها و کارت های معامالتی باید در خانه بمانند
 ،اطمینان حاصل کنید که فرزند شما زود بخوابد (بین ساعت  7تا  8شب) 4.
.همچنین در روزهای یکشنبه در غیر این صورت پیگیری درس بسیار دشوار است
.به یاد داشته باشید که تحصیل در آلمان اجباری است 5.
اگر فرزند شما به دلیل بیماری نمی تواند بیاید  ،شما مجبور هستید كه حتمن قبل از 8صبح به شماره  08131-754960ویا هم از طریق
براي ما احوال بدهید ان شاءهللا ( )ESISایمل
فرزند شما اجازه ندارد بدون تایید مدرسه از آموزش دور باشند این امر براي روز هاي قبل و بعد از تعطیالت هم میباشد
قبل از رفتن به مدرسه مطمئن شوید که فرزندتان صبحانه بخورد 6.
.چون قبل از درس خواندن در مدرسه راهی برای انجام این کار قبل وجود ندارد
لطفا ً به براي وقت غذا خوردن براي کودک خود هیچ نوع کوال و 7.
نوشیدنی های شیرین و همچنان هیچ نوع چپس ندهید
.بدهید  / Wurstچیز هاي ارزان مانند آب  ،میوه  ،سبزیجات  ،نان (سبوس دار) همراه با مسكه  /پنیر
.فرزند شما حداقل باید روزانه دووظیفه خانگي را انجام دهد ۸-
اطمینان حاصل کنید که فرزند شما این کار را در مرکز مراقبت های بعد از مدرسه یا در خانه در مکانی آرام انجام می دهد
.لطفن بگذارید هر روز کارهای تکمیل شده را به شما نشان دهند
.خود را روزانه بررسی کنید .هنگامی که نامه والدین را خواندي لطفن  ،روی "پاسخ" و "ارسال" کلیک کنید  ESISایمیلها یا پیامهای 9.
اگر درفهمیدن مشکل دارید  ،میتوانید که نامه والدین را به زبان های مختلف در صفحه اصلی بخوانید .برای انجام این کار  ،به قسمت
.بروید ""Downloads
لطفن هر روز دوسیه وظیفه خانگي فرزند خود را بررسی کنید 10.
.که آیا اطالعات معلم در دسترس است یا خیر
به پرسش و پاسخ ها توجه کنید  -در اینجا باید تأیید کنید که اطالعات را دریافت کرده اید
خوانده و فهمیده اید یا خیر
.اگر اطالعات رانه فهمیدید  ،لطفا ً با معلمین مدرسه تماس بگیرید
به تماس شوید او هر روز  Sabine Deckerدر صورت داشتن هرگونه مشکل یاسوال  ،می توانید با مددکار اجتماعی جوانان خانم 11.
.در مدرسه حضور دارد
شماره تماس 0151-54866196
 jas-gs-ost@awo-dachau.deایمل آدرس
اگر در عصرها و روزهای مشاوره والدین شرکت کنید بسیار خوش آمدید .و میتوانید اطالعات جدید را در یافت كنید 12.
.همچنین می توانید در هر زمان با معلم فرزند تان درخواست مالقات دهید
 ،به یاد داشته باشید که شما زندگی مدرسه را برای فرزند خود غنی می کنید 13.
:اگر به شكل به آن کمک کنید
 ...پخت کیک برای مهمانی ها  ،همراهی گشت و گذار  ،فعالیت در کالس درس
.همچنین برای این کار دعوت نامه های جداگانه ای دریافت خواهید کرد

