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مکتب ثانوی

رفتن به
مکتب ثانوی
فهرست و نکاتی که طفل شما را در آماده شدن کمک میکند
مهمترین چیزی که میتوانید انجام دهید آنست تا طفل تان را کمک
کنید که آماده باشد .در ذیل فهرست چیزهایی است که شما برای
آمادگی انجام داده میتوانید.
آگاه باشید
☐ برای گرفتن معلومات با معلمین مکتب ابتدایی طفل تان صحبت
کنید که چگونه مکتب به شاگردان صنوف  6برای آماده شدن و
رفتن به مکتب ثانوی کمک میکند.
☐ در جلسات شب های والدین و معلومات در مکتب طفل تان
اشتراک کنید (هم در مکتب ابتدایی و هم ثانوی) .این فرصت
های خوبی است تا دریابید چه چیزها رخ میدهد ،سوال
بپرسید و والدین دیگر را مالقات کنید.
☐ از صفحه انترنتی مکتب ثانوی طفل تان دیدن کنید و بیبینید که
در مکتب چه چیزها رخ میدهد و بعضی خبرنامه های اخیر را
بخوانید.
☐ فراموش نکنید که خبرنامه مکتب طفل تانرا بخوانید زیرا اکثراً
معلومات و خبرهای تازه در مورد رفتن طفل تان به مکتب
ثانوی در آن موجود است.
☐ معلومات بگیرید که مکتب ثانوی طفل تان چه وقت روز
آشنایی را دایر میکند و اطمینان حاصل کنید که طفل تان
در آن اشتراک میکند .اگر نمیتوانند اشتراک کنند ،با مکتب
بتماس شده و یک وقت را ترتیب کنید تا هردویتان یکجا از
مکتب دیدن کنید.
☐ در روز آشنایی مکتب ثانوی ،طفل تان یک کتاب دستی
بدست خواهد آورد .آنرا مشترکا ً با طفل تان بخوانید و خود
را به عادات و سیاست های مکتب آشنا بسازید _ مثالً اوقات
مکتب ،کارخانگی ،و لباس مکتب.
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☐ معلومات بگیرید که مکتب برای کمک شاگردان چه کاری
را انجام میدهد تا این انتقال تا حد ممکن بدون مشکل باشد و
اطمینان حاصل کنید که طفل تان در آن سهم بگیرد .بطور
مثال ،شاید مکتب فعالیتهای آشنایی و کمپها را دایر کند.
☐ گر طفل تان کدام حالت صحی ،یا ضروریات خاصی دارد
یا اگر درمورد چیزی نگران هستید با مکتب ثانوی طفل
تان بتماس شوید .با یکی از کارمندان مثالً با هماهنگ کننده
صنوف ،آمر خدمات متعلمین یا نرس مکتب صحبت کنید.
آمادگی برای سال درسی
☐ اطمینان حاصل کنید که لباس مکتب ،کتابها ،قرطاسیه و دیگر
اشیا را قبل از آغاز سال درسی داشته باشید.
☐ ترتیبات رفتن و آمدن از مکتب را بگیرید و اطمینان حاصل
کنید که طفل تان برنامه و وقت ترک کردن خانه را میفهمد.
اگر از ترانسپورت عامه استفاده میکنید ،بطور امتحانی از آن
استفاده کنید تا طفل تان احساس راحتی کند .اگر طفل تانرا
بعد از مکتب میگیرید ،اطمینان حاصل کنید که شما را در
کجا بیبینند.
☐ برای روز اول یک پالن داشته باشید – مثالً طفل تانرا بگویید
که با یک دوستش همراه شود ولی اطمینان حاصل کنید که
هردویشان میفهمند وقتی مکتب شروع شد به کجا بروند.
☐ یک کاپی تقسیم اوقات طفل تانرا در جایی در خانه بگذارید که
به وضاحت دیده شود – مثالً در روی یخچال.
☐ یک نقشه مکتب و تقیسم اوقات طفل تانرا که هر روز بسادگی
قابل دسترس باشد بگذارید.
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☐ در خانه منظم باشید – طفل تانرا تشویق کنید که از کتابچه
یادداشت استفاده کند ،روزانه یک برنامه منظم برای انجام
کارخانگی ،تقیسم اوقات برای کارخانگی و دیگر فعالیتها داشته
باشد و یک جایی داشته باشد که در آنجا کارخانگی اش را
انجام دهد.
☐ یک پالن داشته باشید که چگونه مکالمات تان با مکتب را اداره
میکنید مثالً جواب به نامه های مکتب.
☐ هر هفته یک برنامه ترتیب دهید تا طفل تان بفهمد که کدام
وسایل و کتابهار را هر روز به مکتب ببرد.
☐ در روز اول مکتب اطمینان حاصل کنید که طفل تان کامالً
آماده به مکتب میرود — مثالً:
• خوب استراحت کرده است – خواب خوب مهم است
• خوردن صبحانه خوب
• پوشیدن لباس مکتب (پوشیدن زیور در بعضی مکاتب
محدود است)
• رسیدن در وقت کافی
• فهمیدن اینکه دوستانش را کجا در داخل مکتب مالقات کند
• فهمیدن اینکه روز اول در کجا جمع شوند
• گرفتن دوسیه که به بخش ها تقیسم شده است ،کتابچه و
قلم دانی
• گرفتن غذای صحی برای وقفه صبح و طعام چاشت
• نوشتن اسمش باالی همه وسایلش
• تعین کردن یک محل و وقت برای گرفتن طفل تان از
مکتب ،و داشتن یک پالن اضافی اگر کدام واقعه غیر منتظره
رخ میدهد.

رفتن به
مکتب ثانوی
با طفل تان صحبت کنید
قبل از اینکه مکتب ثانوی را آغاز میکنند
☐ سواالتی مانند ذیل را بپرسید“ :چی فکر میکنی مکتب ثانوی
چطور خواهد بود؟” و “به چی چیزی امیدوار هستی؟”.
☐ نگرانی های طفل تان را بشنوید و قبل از اینکه چیزی رخ دهد
به آنها کمک کنید که با آن معامله کنند .چی فکر میکنند که باید
اوالً چی کاری را انجام دهند؟ اگر گم میشوند یا برای صنف
رفتن ناوقت میشود چی خواهند کرد؟
☐ در مورد مالقات با مردم جدید ،پیداکردن دوستان و شناختن
معلمین با آنها صحبت کنید.
☐ در مورد زورگویی و فشار از همصنفان صحبت کنید .اطمینان
حاصل کنید که طفل تان میداند که هماهنگ کننده صنوف یا
خدمات متعلمین را در کجا پیدا کند ،احیانا ً اگر به کمک یا
مشوره ضرورت میداشته باشند.
☐ در مورد برنامه های مکتب و تقیسم اوقات صحبت کنید و آنها
را با نقشه مکتب آشنا بسازید.
☐ به طفل تان کمک کنید تا در مورد گرفتن یک مدتی برای
جابجا شدن در یک محیط جدید واقع بین باشند.
☐ وقتی طفل تان سوال دارد یا میخواهد در مورد مکتب صحبت
کند ،بدسترس باشید تا گوش دهید.
در جریان چند هفته اول مکتب
☐ بپرسید که روز آنها چطور بود و مکتب ثانوی چطور است –
مثالً مکتب ،معلمین ،مضامین جدید و دوستان.
☐ با طفل تان در مورد مکتب خوشبینانه صحبت کنید و باالی
موفقیت هایشان تمرکز کنید.
☐ روش های مانند خوشبینانه فکر کردن ،عمیق نفس کشیدن ،بقدر
کافی خوابیدن و خوب خوردن را تقویت کنید.
☐ بشنوید – فرصت های را برای طفل تان مساعد بسازید تا
صحبت کنند.
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