ARABIC

المدرسة الثانوية

اإلنتقال إلى
المدرسة الثانوية
أسئلة غالبا ما يكررها اآلباء
ماهي المرحلة اإلنتقالية؟
المرحلة اإلنتقالية هي الفترة التي يحدث فيها التغيير في تعليم طفلك
عندما ينتقلون من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة الثانوية .يحرص
جميع العاملين في كل من المدارس اإلبتدائية والثانوية بشكل كبير من
أجل جعل فترة اإلنتقال مريحة وسعيدة لطفلك ،سوف تساعدهم على
أن يتآلفوا مع المدرسة وتعلم الروتين الجديد.

هل سيقوم طفلي بزيارة مدرسته الثانوية الجديدة قبل بداية الدراسة؟
تتيح معظم المدارس فرص لألطفال للزيارة خالل الفصل الدراسي
الرابع .تشمل الزيارات عادة مرشد من المدرسة ويجرب الطالب
حضور عينة من بعض الدروس  -مثل العلوم والدراما .تساعد هذه
الفرص طفلك للتعرف على المدرسة الثانوية حيث يشعر بمزيد من
الراحة عند بدء الدراسة في السنة التالية.

يأخذ الطالب األكبر سنا في العديد من المدارس الثانوية دور القادة
ألقرانهم لمساعدة الطالب الجدد في اإلستقرار .يمكن أن يكونوا بمثابة
دليل وتقديم المشورة ،وطمأنتهم واإلجابة على أسئلة الطالب الجدد.
تحقق ما إذا كانت مدرسة طفلك لديهم خدمة قادة األقران.

إذا كان طفلك غير قادر في الذهاب إلى يوم التوجيه  ،يمكن اإلتصال
بالمدرسة بحيث يمكن ترتيب جولة حول المدرسة لكما.
تختلف المدرسة الثانوية عن المدارس االبتدائية ،حيث أن الطالب
عادة ما تتنقل بين الغرف لدروس مختلفة والعديد من المعلمين كل
يوم .نرجوك قراءة المعلومات المرسلة من المدرسة مثل الكتيب
والتحدث عن ذلك مع طفلك .إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات،
نرجوك اإلتصال بالمدرسة.
قد يكون حجم المدرسة الثانوية وتخطيطها مربكا والخريطة المدرسية
مفيدة جدا خالل األيام القليلة األولى .سوف يتمكن طفلك على التكيف
بسهولة أكبر للروتين المدرسي الجديد إذا كانوا يعرفون ما يمكن
توقعه لذلك يجب الحديث عن الفروق والقواعد والتوقعات في فترات
اإلستراحة المدرسية.
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هل يمكنني القيام بزيارة مدرسة طفلي الثانوية؟
قد ترغب في زيارة المدرسة بنفسك للتعرف على تخطيط المدرسة
ومقابلة العاملين بالمدرسة .إذا كنت متعودا على المدرسة ،وبرامجها
والمعلمين ،فمن األسهل أن تدردش مع طفلك في المنزل عن يوم
طفلك .تعقد العديد من المدارس ندوات مفيدة جدا وثرية بالمعلومات.
هذه هي أيضا فرصة للقاء اآلباء اآلخرين وأطفالهم .قد تكون فكرة
جيدة للقيام بزيارة المدرسة في األسبوع الذي يسبق بداية اليوم
الدراسي األول.
ماذا يمكنني القيام به إذا ما كنت قلقا على طفلي؟
تحدث مع طفلك بينك وبينه  ،وأسأله عن المشكلة .إستمع إلى ما لديه
من أقوال .إتصل بالمدرسة – بشكل عاجل وال تؤجلها  .ترتيب لقاء
عند الضرورة لمناقشة أية مسائل مع المعلم المسؤول عن المستوى أو
موظف الخدمات الطالبية. .إذا كنت تشك بأن هناك بلطجة و ترهيب
تحدث لطفلك ،إتصل بالمدرسة وقم بالعمل مع المدرسة لمعالجة هذه
المسألة .وهذه بعض النصائح التي يمكن أن تساعد طفلك في التعامل
مع هذا الوضع:
• أخبر البلطجي بأن يتوقف أو أن يتم تجاهل هذا السلوك واإلبتعاد
عنه.
• أظهر بأنك ال تتأثر من مثل هذا العمل .
• تزدهر البلطجة عند السكوت عنها .تحدث مع األصدقاء واألسرة
والمعلمين .إذا لم تتحدث بأي شيء فإنك فعال تقوم بحماية البلطجي.
• أجب بحزم وتجنب تجميع المشاهدين .تذكر أن البلطجة تحدث
بناءا على رد فعلك والتجمهر.
• ال تخف من أن يطلق عليك “ .”dobberإعرف الفرق بين
“ ”dobbingوأن تكون حازما ومسيطرا على الوضع.
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هل أحتاج أن أتواصل مع المدرسة؟
دائما قدم للمدرسة المعلومات التي تساهم في تحسين رفاهية
طفلك مثل:
• اإللتزامات الرئيسية التي تؤثر على وقت الدراسة أو الحضور
• الحاالت التي يعاني منها مثل الحساسية ،إضطراب قلة اإلنتباه
وفرط النشاط  ،ADHDصعوبات التعلم ومشاكل الصحة العقلية
• المرض
• ترتيبات المعيشة مثل تبادل المعلومات بين األسر (نشرة إضافية
إذا لزم األمر) ،اإلنفصال بين الوالدين  ،سفر الوالدين  /مقدمي
الرعاية أو العمل بعيدا
• تغيير العنوان أو رقم الهاتف
• اإلصابة بمرض شديد أو حاالت في األسرة أو مع األصدقاء
المقربين
• أوامر المحكمة.
دائما قم بقراءة النشرة المدرسية .وتابع ما سيحدث في القريب ،وإذا
لزم األمر ،مساعدة طفلك على أن يكون مستعدا ومجهز .الحصولعلى
الجدول ولصقه على الثالجة قد يكون عامال مساعدا .إعرض تقديم
المساعدة في مقصف المدرسة أو محل زي المدرسة الموحد إذا
كنت قادرا على ذلك .شارك في جمعية اآلباء والمواطنين أو مجلس
المدرسة  /مجلس اإلدارة والمشاركة في إتخاذ القرارات التي تؤثر
على تعليم طفلك.

