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انتقال به
دبیرستان
سواالتی که اغلب توسط والدین مطرح می شود
مرحله انتقال چیست؟
مرحله انتقال زمان تغییر و تحول در آموزش فرزند شما بهنگام
انتقال از آموزش ابتدائی به دبیرستان است .کارمندان ،چه در مقطع
ابتدائی و چه در مقطع دبیرستان مایلند تا این دوره انتقال براحتی
انجام بگیرد و دوره ای خوش برای فرزند شما باشد ،و به آنها
جهت آمادگی برای دبیرستان و آشنائی با مدرسه جدید و روال های
روزمره کمک می کنند.
در بسیاری از دبیرستان ها ،شاگردان بزرگتر نقش پیشرو را بعهده
می گیرند تا به دانش آموزان جدید کمک کنند راحت تر در مدرسه
جا بیافتند .آنها ممکن است نقش راهنما را با ارائه نصایح ،دادن
اطمینان و پاسخ دادن به سواالت برای دانش آموزان جدید به عهده
بگیرند .چک کنید که آیا مدرسه جدید برنامه پیشرو دارد یا خیر.

آیا فرزندم می تواند پیش از آغاز دبیرستان از مدرسه جدید خود
بازدید کند؟
اکثر مدارس در ترم چهارم این فرصت را به بچه ها می دهند که
از مدرسه بازدید کنند .این بازدید ها معموالً شامل تور مدرسه بوده
و دانش آموزان می توانند برخی از کالس ها را امتحان کنند ،مانند
کالس های علوم و تئاتر .این فرصت ها به فرزند شما کمک می
کنند تا دبیرستان را بشناسد و نسبت به شروع سال جدید احساس
راحتی بیشتری کند.
اگر فرزندتان قادر به شرکت در جلسه توجیهی نیست ،با مدرسه
تماس بگیرید .شاید بتوانید برای هر دوی شما یک تور مدرسه
ترتیب دهید.
دبیرستان با ابتدائی فرق می کند ،چرا که شاگردان هر روز بین
کالس های متعدد برای دروس مختلف جابجا می شوند و هر روز
معلمین متفاوتی دارند .اطالعات دریافت شده از مدرسه در کتابچه
راهنما را بخوانید و راجع به آن با فرزند خود صحبت کنید .اگر به
اطالعات بیشتری نیاز دارید ،با مدرسه تماس بگیرد.
محوطه و وسعت دبیرستان می تواند گیج کننده باشد واستفاده از
نقشه مدرسه در روزهای نخست بسیار مفید است .اگر فرزندتان
بداند چه چیزی در انتظارش است ،راحت تر خود را با روال جدید
وفق می دهد ،پس در مورد تفاوت ها در زنگ تفریح ،مقررات و
توقعات مدرسه با او صحبت کنید.
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آیا من می توانم از دبیرستان فرزندم بازدید کنم؟
شما شاید مایل باشید از مدرسه بازدید کنید تا با محوطه مدرسه
آشنایی پیدا کنید و با کارمندان مالقاتی داشته باشید .اگر با مدرسه،
برنامه ها و معلمین آشنائی داشته باشید ،راحت تر می توانید در
خانه راجع به روز فرزندتان صحبت کنید .بسیاری از مدارس
گردهمایی هایی برای والدین تشکیل می دهند که بسیار مفید و
آموزنده هستند .این گردهمایی ها همچنین موقعیتی خوب برای
آشنایی با دیگر والدین و فرزندانشان هستند .بازدید مدرسه یک
هفته قبل از روز آغاز مدرسه می تواند تقویت کننده باشد.
اگر نگران فرزندم باشم ،چکار می توانم بکنم؟
بطور خصوصی با فرزندتان صحبت کنید و مشکلش را جویا شوید.
به آنچه برای گفتن دارد گوش دهید .با مدرسه تماس بگیرید  -هر
چه زودتر بهتر است تا دیرتر .در صورت لزوم مالقاتی ترتیب
دهید تا مسائل را با مسئول همآهنگی کالس و یا یکی از کارمند
خدمات دانش آموزی در میان بگذارید .اگر مشکوک هستید که به
فرزندتان زورگوئی می شود ،با مدرسه تماس بگیرید و با همکاری
یکدیگر راه حلی برای مقابله با موضوع پیدا کنید .موارد زیر
توصیه هایی برای فرزندتان برای مقابله با چنین وضعیت است:
•	به فرد زورگو بگوید بس کند یا به رفتار او بی محلی کرده و از
آنجا دور شود.
•	به او بفهماند که این عمل موجب رنجش او نشده است.
•	خوراک زورگوئی سکوت است .با دوستان ،خانواده و معلمین
صحبت کند .اگر سکوت کند ،در حقیقت از زورگو حمایت
کرده است.
•	جوابی محکم و آمرانه به او بدهد و از درگیری و ایجاد صحنه
پرهیز کند .به یاد داشته باشد که زورگوئی در مورد مسئله
واکنش و ایجاد صحنه است.
•	از اینکه “خبرچین” نامیده شود ،نترسد .فرق بین “خبر چینی” و
محکم بودن و اوضاع را در کنترل داشتن را درک کند.
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آیا الزم است من با مدرسه در ارتباط باشم؟
همیشه مدرسه را در جریان اطالعاتی که در رفاه و آسایش
فرزندتان دخیل است ،قرار دهید .برای مثال:
•	تعهدات عمده ای که روی ساعات درس و حضور در مدرسه
تاثیر گذار هستند.
• شرایطی مانند آلرژی ،اختالل کم توجهی-بیش فعالی ،ADHD
مشکالت یادگیری و موارد بهداشت روان
• بیماری
• شرایط زندگی مانند شراکت در محل زندگی (در صورت نیاز
خبر نامه دیگری درخواست کنید) ،جدائی در خانواده ،سفر
والدین/مراقبت کننده و سفر بمنظور کار
• تغیر آدرس یا تلفن تماس
• بیماری عمده و یا وجود وضعیتی خاص در خانواده و یا با
دوستان صمیمی
• احکام دادگاهی.
همیشه خبرنامه مدرسه را بخوانید .در صورت لزوم ،اطالعات تان
نسبت به رویدادهای آتی به روز باشد تا بتوانید به فرزندتان کمک
کنید و او را آماده کنید .داشتن یک برنامه زمان بندی شده روی
یخچال می تواند مفید باشد .اگر می توانید برای کمک در اغذیه
فروشی (کنتین) و مغازه یونیفرم اعالم آمادگی کنید .به عضویت
انجمن اولیاء و شهروندان و یا شورا/هیات مدرسه در آمده و در
تصمیمگیری هایی که روی آموزش فرزندتان تاثیر می گذراند
مشارکت داشته باشید.

