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مکتب ثانوی

رفتن به
مکتب ثانوی
سواالتی را که اکثراً متعلمین میپرسند
باید ساعت چند به مکتب حاضر باشم؟ وقت و مدت وقفه برای
تفریح و طعام چاشت چقدر است؟ مکتب چه زمانی ختم میشود؟
کتاب دستی یا صفحه انترنتی مکتب تانرا مشاهده کنید .یک
نسخه این مشخصات را باالی یک کارت نوشته در جیب تان
نگهداری کنید.
اگر گم شدم چه باید کنم؟
گم شدن در چند روزیا چند هفته اول در مکاتب بزرگ غیر معمول
نیست ،اما میتواند بسادگی صحیح شود .آرامش تانرا نگهدارید و
تقاضای رهنمایی کنید .نقشه مکتب تانرا در کتابچه یادداشت تان
بیبینید یا یک کاپی نقشه را در جیب تان نگهداری کنید.
آیا اجازه دارم که تلفن موبایل یا آی پاد به مکتب بیاورم؟
به کتاب دستی یا صفحه انترنتی مکتب تان مراجعه کنید ،یا با
هماهنگ کننده صنوف تان در مورد قوانین مکتب و استفاده وسایل
الکترونیکی صحبت کنید .اگر مشکوک هستید ،آنرا در خانه
بگذارید.
اگر غیرحاضر باشم یا باالیم ناوقت شود چه کنم؟
اگر قرار است شما جای دیگری باشید ،از والدین یا سرپرست تان
تقاضا کنید که به زودترین فرصت ممکن با مکتب بتماس شوند .اگر
شما ناوقت میایید ،با اداره ،خدمات متعلمین ،یا به کتاب دستی مکتب
تان مراجعه کنید تا بفهمید که آیا به رقعه ناوقت آمدن ضرورت است
یا خیر .بسیاری مکاتب از والدین تقاضا میکنند که در کتابچه مکتب
یادداشت بنویسند.
طعام چاشت خویشرا چگونه فرمایش دهم؟
اگر شما طریقه کار کانتین مکتب را نمی فهمید ،تا زمانیکه با آن
آشنا میشوید از خانه برایتان طعام چاشت یا صبحانه مختصر ببرید.
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وقتی به مکتب میرسم بایسکل خود را کجا بگذارم؟
معلومات کنید که بایسکل ها در جریان روز در کجا میتواند بطور
مصوون گذاشته شود .شاید به یک زنجیر ضرورت داشته باشید تا
بایسکل تانرا در یکی از میله ها قفل کنید.
چگونه بفهمم که چه وقت هر جلسه یا ساعت درسی ختم میشود؟
از مکتب تان بپرسید واگر از زنگ مکتب استفاده نمیشود ساعت
بپوشید.
آیا من در مکتب یک الماری دارم؟
داشتن الماری متفاوت است از اینرو به کتاب دستی یا صفحه
انترنتی مکتب تان مراجعه کنید یا با مکتب صحبت کنید .اگر شما
یک الماری دارید ،بپرسید که آیا ضرور است قفل بیاورید یا خیر.
اگر احساس کنم که بنابر کدام دلیلی به کمک ضرورت دارم چه کنم؟
مستقیما ً نزد هماهنگ کننده صنوف همان سال ،خدمات متعلمین،
معلم ،دفتر پذیرش یا معاون مدیر رفته و با یکی از اشخاصی که در
همانجا است صحبت کنید تا کمک کنند – برای هر نوع مشکلی که
موجود باشد .برای اینکه به دیدن این اشخاص یا محل ها باید کجا
بروید معلومات کنید.
اگر ضرورت داشته باشم که مکتب را زود ترک کنم باید چه کنم؟
بعضی مکاتب از والدین تقاضا میکنند که در کتابچه اطفال شان
یادداشت نوشته کنند .به خدمات متعلمین مراجعه کنید و فورمه
ضروری را خانه پری کنید.

