DARI

مکتب ثانوی

رفتن به
مکتب ثانوی
سواالتی که معموالً توسط والدین پرسیده میشود
انتقال چیست؟
انتقال عبارت از زمان تغیر در تعلیم اطفال شماست وقتیکه آنها
از مکتب ابتدایی به مکتب ثانوی میروند .کارمندان هر دو مکتب
ابتدایی و ثانوی عالقمند هستند که این انتقال را برای طفل تان
راحت بخش خوشایند بسازند ،و آنها را در آماده و آشنا شدن به
مکتب و برنامه های آن کمک کنند.
در بسیاری مکاتب ثانوی شاگردان بزرگتر نقش رهبر همقطار را
میگیرند تا شاگردان جدید را در جابجا شدن کمک کنند .آنها شاید
منحیث رهنما عمل کنند ،مشوره و اطمینان دهند و سواالت شاگردان
جدید را پاسخ دهند .پیدا کنید که آیا مکتب شما رهبر همقطار دارد
یا خیر.

آیا قبل از اینکه طفل من به مکتب آغاز کند از مکتب جدید ثانوی
خود میتواند دیدن کند؟
اکثر مکاتب فرصت های دیدن از مکتب را در سمستر چهارم
مهیا میکنند .این دیدارها معموالً شامل دیدن مکتب به کمک یک
رهنماست و شاگردان میتوانند بعضی دروس را بشکل نمونه بیبینند
– مانند مضامین ساینس و درامه .این فرصت ها به اطفال تان کمک
میکند تا با مکتب ثانوی آشنا شوند و زمانیکه سال بعدی در آنجا به
درس آغاز میکنند احساس راحتی کنند.
اگر طفل تان در روز آشنایی نمیتواند اشتراک کند ،با مکتب بتماس
شوید .شاید بتوانید هردویتان یکجا از مکتب دیدن کنید.
مکتب ثانوی از مکتب ابتدایی فرق دارد زیرا شاگردان معموالً
از یک اتاق به اتاق دیگری برای مضامین مختلف میروند و هر
روز چندین معلم دارند .معلومات مانند کتاب دستی را که مکتب
فرستاده است بخوانید و در مورد آن با طفل تان صحبت کنید .اگر به
معلومات بیشتر نیاز دارید با مکتب بتماس شوید.
اندازه و ساختمان یک مکتب ثانوی شاید سرگیچ کننده باشد و در
همان چند روز اول داشتن نقشه مکتب بسیار مفید است .اگر طفل
تان بفهمد که چه توقعی از مکتب جدید داشته باشد میتواند بسادگی به
پروگرام جدید توافق کند .پس در مورد تفاوت درمیان اوقات تفریح،
قوانین و توقعاتی که مکتب دارد با طفل تان صحبت کنید.
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آیا میتوانم از مکتب ثانوی طفل خود دیدار کنم؟
شاید شما بخواهید که از مکتب دیدن کنید و با ساختمان مکتب
آشنا شوید و با کارمندان مالقات کنید .اگر شما با مکتب ،برنامه
ها و معلمین آن آشنا باشید ،میتوانید بسادگی در خانه با طفل تان
در مورد اینکه روز او چطور بود صحبت کنید.بسیار مکاتب
انجمن های والدین را پیشکش میکنند که بسیار مفید و آموزنده
است .همچنان فرصت خوبی است تا والدین دیگر و اطفال شانرا
مالقات کنید .دیدن دوباره مکتب در هفته قبل از آغاز مکتب
خوب است.
اگر در مورد طفل خود پریشان باشم ،چه کاری میتوانم بکنم؟
با طفل تان در خلوت صحبت کرده و در مورد مشکل بپرسید .به
حرفی که میگویند گوش بدهید .با مکتب بتماس شوید – زودتر
بهتر از دیرتر است .اگر ضرورت است یک مالقات ترتیب
کنید تا همه مسایل را با هماهنگ کننده همان صنوف یا یکی از
اعضای خدمات متعلمین مطرح کنید .اگر مشکوک هستید که با
طفل تان زورگویی میشود ،با مکتب بتماس شوید و مشترکا ً کار
کنید تا این مسله را مورد سوال قرار دهید .در ذیل بعضی نکاتی
است که شاید به طفل تان کمک کند که با آن وضعیت معامله کند:
• به شخص زورگو بگویید که متوقف شود یا رفتار او را نادیده
گرفته از او دور شوید.
• نشان دهید که این مسله شما را ناراحت نمیکند.
• زورگویی بواسطه خاموشی رشد میکند .با دوستان ،فامیل ،و
معلمین تان صحبت کنید .اگر شما چیزی نمیگویید در واقعیت
شخص زورگو را محافظت میکنید.
• یک جواب قاطعانه بدهید و از حضور تماشاچی جلوگیری
کنید .بخاطر داشته باشید که زورگویی عبارت از پاسخ و
تماشاچی است.
• نترسید که شما را بنام “به گیر دهنده” صدا کنند .تفاوت بین
“به گیر دادن” و قاطع بودن و کنترل داشتن را بدانید.
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آیا ضرور است با کارمندان مکتب صحبت کنم؟
همیشه مکتب را در مورد معلوماتی که به تندرستی طفل تان ارتباط
دارد خبر دهید ،مثالً:
• پابندی های عمده را که باالی اوقات درس یا حاضری اثر میکند
• شرایطی چون حساسیت ها ،ADHD ،مشکالت آموزشی و
مسایل صحت روانی
• مریضی
• شرایط زندگی مانند تقسیم کردن چیزی با خانواده ها (اگر به
خبرنامه بیشتری ضرورت است) ،جدایی فامیل ها ،سفر یا کار
کردن والدین  /سرپرست در جای دور
• تغیر آدرس یا شماره تلفن
• مریضی یا شرایط عمده در بین فامیل یا دوستان نزدیک
• حکم های محکمه
همیشه خبرنامه مکتب را مطالعه کنید .خود را در مورد مسایل
که در آینده رخ خواهد داد مطلع نگهدارید و اگر ضرورت باشد
طفل تانرا کمک کنید که آماده و مجهز باشد .اگر یک تقیسم اوقات
را باالی یخچال نصب کنید شاید برایتان کمک کند .اگر میتوانید،
پیشنهاد کنید که در کانتین مکتب یا در دکان لباس کمک کنید .به
موسسه والدین و همشهری ها یا در شورا /هیات مدیره مکتب عضو
شوید و در تصامیمی که باالی تعلیم طفل تان اثر میکند شامل باشید.

