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دبیرستان

انتقال به
دبیرستان
سئواالت متداول مطرح شده توسط دانش آموزان در مرحله انتقال
چه ساعتی باید مدرسه باشم؟ زنگ تفریح و ناهار چه ساعتی است
و چقدر طول می کشد؟ مدرسه کی تعطیل می شود؟
کتابچه راهنما و یا وب سایت مدرسه را چک کنید .کپی ای از
جزئیات را بر روی کارتی در جیب خود داشته باشید.

هنگام ورود به مدرسه ،دوچرخه ام را باید کجا بگذارم؟
بپرسید جای امن برای پارک دوچرخه در طول روز کجاست.
شاید مجبور شوید دوچرخه را به یکی از میله های جایگاه قفل و
زنجیر کنید.

اگر گم شدم چه کار باید بکنم؟
در یک مدرسه بزرگ ،گم شدن طی روزها و هفته های نخست غیر
معمول نیست ،ولی به آسانی قابل حل است .آرامش خود را حفظ
کنید و راهنمائی بگیرید .نقشه مدرسه موجود در تقویم روزانه خود
را چک کنید و یا کپی آنرا در جیب خود نگه دارید.

از کجا باید بدانم جلسه کالسی تمام شده است؟
با مدرسه برنامه های کالسی را چک کنید و اگر از زنگ برای
اعالم پایان جلسه استفاده نمی شود ،اطمینان حاصل کنید ساعت
مچی به همراه داشته باشید.

آیا اجازه دارم در مدرسه موبایل یا آی پاد داشته باشم؟
کتابچه راهنما و یا وب سایت مدرسه را چک کنید .و یا با مسئول
همآهنگی کالس خود در مورد مقررات استفاده از لوازم الکترونیکی
در مدرسه صحبت کنید .اگر در این مورد تردیدی دارید ،آنها را در
خانه بگذارید.
اگر غیبت یا تأخیر داشته باشم جه کار باید بکنم؟
اگر قرار است غیبت داشته باشید ،از ولی و یا سرپرست خود
بخواهید در اسرع وقت با مدرسه تماس بگیرد .اگر تأخیر داشته
اید ،و نیاز به نامه باشد ،به دفتر مدرسه ،خدمات دانش آموزی و یا
کتابچه راهنمای مدرسه مراجعه کنید .بسیاری از مدارس از والدین
می خواهند تا در تقویم مدرسه یادداشتی بنویسند.
ناهارم را چگونه سفارش بدهم؟
اگر از روند کاری غذاخوری (کنتین) مدرسه اطالع ندارید ،تا
موقعی که با آن آشنا شوید از خانه ناهار و یا تنقالت ببرید.
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آیا قفسه ای قفل دار (الکر) دارم؟
بستگی دارد ،به کتابچه راهنما و یا وب سایت مدرسه خود
مراجعه کنید و با مسئؤولین مدرسه صحبت کنید .اگر قفسه ای
قفل دار (الکر) دارد ،ببینید که آیا باید قفل خود را خودتان فراهم
کنید یا خیر.
اگر به هر دلیلی نیاز به کمک داشته باشم ،چه کار باید بکنم؟
مستقیما ً به مسئول هماهنگی کالس جدید ،خدمات دانش آموزی،
معلمین مراقبت های مذهبی ،بخش پذیرش و یا معاون مدیر
مدرسه بروید و یا با یکی از افرادی که برای کمک به شما انجا
هستند ،صحبت کنید  -صرف نظر از اینکه ماهیت مشکل چه
باشد .از محل مراجعه به این افراد آگاه شوید.
اگر الزم باشد مدرسه را زودتر از وقت موعد ترک کنم ،چه کار
باید بکنم؟
برخی از مدارس از والدین می خواهند که یادداشتی در تقویم
روزانه فرزند خود بنویسند .به خدمات دانش آموزی مراجعه و
فرم مربوطه را تکمیل کنید.

