FARSI

دبیرستان

انتقال به
دبیرستان
چک لیست و راهنمایی های برای کمک به آماده سازی فرزندتان برای انتقال به دبیرستان
مهمترین کاری که می توانید برای کمک به فرزندتان بکنید این است
که آمادگی داشته باشید .چک لیست کارهایی که می توانید برای
آماده شدن انجام دهید در زیر آمده است.
مطلع باشید
☐ با معلمین مدرسه ابتدائی فرزندتان صحبت کنید تا از کمک
هایی که مدرسه به دانش آموزان سال  ٦جهت آماده کردن آنها
برای انتقال به دبیرستان می دهد ،مطلع شوید.
☐ در جلسات اطالع رسانی و گردهمائی های عصرانه والدین
در مدرسه (ابتدائی و دبیرستان) شرکت کنید .این ها فرصت
های خوبی برای کسب اطالعات در مورد رویداد های مدرسه،
طرح سواالت و مالقات با دیگر والدین است.
☐ به وب سایت دبیرستان فرزندتان بروید ،رویدادهای مدرسه را
مرور کنید و خبرنامه های بروز شده را بخوانید.
☐ فراموش نکنید که خبرنامه های مدرسه فزندتان را بخوانید
چرا که اغلب حاوی اطالعات بروز شده در مورد انتقال به
دبیرستان است.

☐ جویا شوید که مدرسه فرزندتان چه کارهای جهت حمایت از
دانش آموزان برای انتقال حتی المکان راحت به مرحله جدید
انجام می دهد و اطمینان حاصل کنید فرزندتان در آنها مشارکت
کند .بعنوان مثال ،شاید مدرسه برنامه های کمپینگ و فعالیت
های آموزشی برگزار کند.
☐ چنانچه فرزندتان مشکل پزشکی دارد ،نیازهای ویژه ای دارد
یا شما نگرانی خاصی در رابطه با موردی دارید ،با دبیرستان
فرزندتان تماس بگیرید .با کارمند مربوطه ،مثالً مسئول
همآهنگی آن کالس ،مدیر خدمات دانش آموزی و یا پرستار
مدرسه صحبت کنید.
آماده شدن برای سال تحصیلی
☐ اطمینان حاصل کنید که یونیفرم مدرسه ،کتاب های درسی،
لوازم تحریر و اقالم دیگر را پیش از شروع سال تحصیلی
آماده کنید.

☐ جویای زمان برگزاری جلسه توجیهی دبیرستان فرزندتان شوید
و اطمینان حاصل کنید فرزندتان در آن روز در دبیرستان
حاضر شود .اگر قادر به شرکت در جلسه نیستند ،با مدرسه
تماس بگیرید تا برای هر دوی شما تور مدرسه بگذراند.

☐ مقدمات ایاب و ذهاب را از قبل همآهنگ کنید و اطمینان
حاصل کنید که فرزندتان با برنامه روزمره و اینکه چه ساعتی
باید خانه را ترک کند ،آشنایی داشته باشد .اگر از وسیله نقلیه
عمومی استفاده میکند ،برای احساس راحتی فرزند این مسیر را
بطور امتحانی طی کنید .اگر بعد از مدرسه به دنبال فرزندتان
می روید ،مطمئن شوید او نسبت به محل قرار آگاهی کافی
داشته باشد.

☐ در روز جلسه توجیهی دبیرستان ،فرزندتان باید یک کتابچه
راهنما دریافت کند .اطمینان حاصل کنید که این کتابچه را با هم
بخوانید و هر دو با روند کاری و سیاست های مدرسه  -مثل
ساعات مدرسه ،تکالیف خانه و یونیفرم ،آشنا شوید.

☐ برای روز اول برنامه ای داشته باشید  -بطور مثال ،از
فرزندتان بخواهید با یکی از دوستانش قرار بگذارد و اطمینان
حاصل کنید هر دو می دانند به هنگام شروع مدرسه کجا باید
بروند.
☐ جدول زمانبندی مدرسه فرزندتان را در خانه در جائی که کامال
قابل رویت باشد ،برای مثال ،روی یخچال ،قرار دهید.
☐ نقشه ای از مدرسه و جدول زمانبندی فرزند خود در طول روز
در جایی که به راحتی به آن دسترسی داشته باشد قرار دهید.
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با فرزند خود صحبت کنید
پیش از آنکه دبیرستان را شروع کنند

☐ در خانه منظم باشید  -فرزندتان را به استفاده از تقویم روزانه،
داشتن روال عادی خاص برای انجام تکالیف مدرسه ،تنظیم
تکالیف با دیگر فعالیت ها ،و اختصاص مکانی ثابت برای
تکمیل تکالیف ،تشویق کنید.

☐ سواالتی مانند “فکر می کنید دبیرستان چه جوری خواهد بود؟
و چشم انتظار چه تجربه ای هستی؟” را مطرح کنید

☐ هر هفته برنامه ای را تهیه کنید تا فرزندتان بداند چه وسایل و
کتاب هایی را باید هر روز به مدرسه ببرد.

☐ به نگرانی های فرزندتان گوش دهید و سعی کنید قبل از وقوع
به رفع و مقابله با آنها به او کمک کنید .به نظر او اول چه
اقدامی خواهد کرد؟ اگر گم شدند و یا به موقع سر کالس حاضر
نشدند ،چه کاری باید بکنند؟

☐ برای روز اول مدرسه ،اطمینان حاصل کنید که فرزندتان با
انجام دادن موارد زیر برای روز اول آمادگی داشته باشد:

☐ در مورد آشنایی با افراد جدید ،پیدا کردن دوستان جدید و
آشنایی با معلمین با او صحبت کنید.

☐ برنامه ای برای مکاتبات میان خانه/مدرسه ،مانند بازگرداندن
پاسخ به نامه های مدرسه داشته باشید.

• کامال استراحت کرده باشد  -خواب کافی مهم است
• صبحانه کامل خورده باشد
• یونیفرم مدرسه را بپوشد (استفاده از زیور آالت در بسیاری
از مدارس ممنوع است)
• زودتر از ساعت مقرر به مدرسه برسد

☐ در مورد زورگویی و فشار همگروهیان با او صحبت کنید.
اطمینان حاصل کنید فرزندتان می داند برای دریافت کمک در
کجا می تواند مسئول هماهنگی کالس یا کارمند خدمات دانش
آموزان را پیدا کنند؟
☐ در مورد روند کاری مدرسه و جدول درسی صحبت کنید و از
آنها بخواهید با نقشه مدرسه آشنائی پیدا کنند.

• از محل مالقات دوستان در محوطه مدرسه آگاهی داشته باشد

☐ به فرزند خود کمک کنید تا در مورد زمان جا افتادن در محیط
جدید واقع بین باشد.

• پوشه قسمت بندی شده ،دفترچه یادداشت و جامدادی به همراه
خود داشته باشد

☐ در زمانیکه فرزندتان سوالی دارد یا می خواهد راجع به مدرسه
صحبت کند ،در دسترس باشید.

• در طول زنگ تفریح و ناهار غذای سالم بخورد

طی هفته های اولیه مدرسه
☐ بپرسید روز را در مدرسه چطور گذرانده و دبیرستان چطور
است  -محیط مدرسه ،معلمین ،دروس جدید و دوستان جدید.

• از محل به صف شدن و تجمع روز اول با خبر باشد

• روی کلیه متعلقات بر چسب نام درج شده باشد
• زمان و محل قرار مالقات با فرزند خود بعد از مدرسه را
هماهنگ کنید و در صورت اتفاقی غیر منتظره توافق دومی
در نظر داشته باشید.

☐ در رابطه با مدرسه با فرزندتان بطور مثبت صحبت کنید و در
مورد موفقیت های شان تمرکز کنید.
☐ بکار گیری راهکارهایی مانند تفکر مثبت ،نفس کشیدن عمیق،
خواب کافی شبانه و تغذیه سالم را در وجودشان تثبیت و تشویق
کنید.
☐ به حرف آنها گوش دهید  -به فرزندتان فرصت دهید تا حرفش
را بزند.
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