
   
 

 

 کمک به  آموزش طفل تان 

 رهنمود  برای والدین شاگردان   که انگلییس را به عنوان زبان اضاف  
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  مکتب  فعاالنه  سهم گرفته و  در صورتیکه به زبان انگلییس مسلط نباشید  یا  الزامات 
 

 مکاتب در انگلستان از والدین یم  خواهند تا  در زندگ
 وظیفوی داشته باشيد، در سهم گرفت    تان کمک خواهند کرد 

     

 

 چند مفکوره برای کمک وجود دارند:

ین زمان تماس•   بهت 
تا با شما به مکتب بگوییدرا  و میرسترین شماره تماس 

ند  تماس گتر

لطفًا؟ کنید، صحبت تر آهسته توانید می آیا 

م.نفهمیدآیا می توانید آنرا دوباره بگویید؟ 

کنید؟ تکرار دوباره آنرا توانید می آیا.نفهمیدم را تان حرف اما خواهم، می معذرت 

 چیست؟از تان منظور که بگویید توانید می آیا لطفًا 

چیست آن منظور نمیدانملطفًا؟ کنید، تکرار را کلمه آن توانید می آیا. 

وم.آنچه که می گویید را نمی توانم بشنآیا می توانید بلندتر صحبت کنید، لطفًا؟ 

 اگر کارمندان مکتب خییل رسی    ع صحبت یم کنند یا از کلمات استفاده یم کنند که شما نیم دانید، به آنها بگویید .در•
 ذيل، بعض   از عبارات مؤدبانه اند که یم توانید برای گفت    این موضوع استفاده کنید

 اگر در فهمیدن بعض   متون مانند نامه های مکتب یا وبسایت مکتب مشکل دارید، به مکتب•
 بگویید

 به مکتب بگویید که چه روش   در فهمیدن بهت   گفت و شنود مکتب•
  ترجمه گفت و شنودهای شفایه

ً
 کمک یم کند مثل

 چرا این رهنمود  را بخوانیم؟

 اینجا  شما  یم توانید مفکوره های عمیل  را  در مورد  مسائل ذیل  دریابید:

  مکتب  .1
 

 سهم گرفت    در زندگ
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 مکتب  1
ی

ن در زندگ  سهم گرفت 

 اگر عضو دیگر فامیل داشته  باشید  که انگلییس اش بهت   باشد و  بتواند در گفتگو با  مکتب کمک کند،  به مکتب اطالع  •
 بدهید 



 یم آموزند) EALرهنمود برای والدین شاگردان  که انگلییس را به عنوان زبان اضاف  ( -مک به آموزش طفل تان ک
 

 

سید. ترجمه این معلومات به زبان اصیل تان را  • برای اخذ معلومات در مکتب و آموزش طفل تان از مکتب تان بتر
 بخواهید: بخواهید. شما باید موارد ذیل را  

    مکتب  اوقات تقسیم

 
 

    تان  طفل کارخانگ

 )گویند یم  نتر   "ارزیان  " ها  این به اوقات بعض  (   ها  آزمون و امتحانات 

ی       حاض 

    کلیدی  مراحل و  آموزش   نصاب

با گروه والدین با والدین های دیگر که به عتر  زبان شما صحبت یم کنند، بپیوندید. در صورتیکه مکتب این گروه را   •
 . بسازند نداشته باشد، از آنان بخواهید تا آن را 

به مجالس شامگایه والدین حاض  شوید. اگر در مورد انگلییس تان نگران هستید، یم توانید به هدف صحبت در مورد   •
فت طفل تان خواستار جلسه یک به یک با معلم شوید. در صورت موجودیت، یم توانید برای کمک از مکتب   پیرس 

 بخواهید. ترجمان  

 

 

 شان  
 

 های شان را انجام داده و از والدین یم خواهد تا آنان را در آموزش خانگ
 

تشویق  انتظار مکاتب در انگلستان از اطفال اینست تا کارخانگ
 د. کن

 در مورد اینکه چگونه یم توانید به آموزش طفل تان کمک کنید، چند مفکوره وجود دارد: 
 

  "شاگردان را  بخواهید، این گونه  یم توانید انتظارات مکتب را  دانسته و سپس  در •
 

 از مکتب طفل  تان "قواعد کارخانگ
  ها  به طفل  تان کمک کنید

 
 کارخانگ

  طفل تان:  •
 

 برای کمک  در کارخانگ

 کنید صحبت  شده خوانده موضوعات  مورد در و  پرسیده سوال تان اصیل زبان به 

 کند استفاده زبانه دو لغت فرهنگ از تا  کنید تشویق را  تان طفل کلمات  ترجمه برای 

  ها  آن یادآوری به  در تا  بنویسد اصیل زبان یا /و انگلییس زبان به  را  جدید کلمات تا  کنید تشویق را  تان طفل
 کمک شود 

 ی ندانست    صورت در تا  کنید تشویق را  تان طفل سند  شان معلم  از چتر   بتر

داستان اتفاق  در خانه با طفل تان بخوانید. شما یم توانید این کار را به زبان اصیل تان انجام داده و در مورد عکس ها و آنچه که در   •

یم افتد، صحبت کنید. با اطفال بزرگت  شما یم توانید به آنها گوش داده و بخوانید و در صورتیکه معنای کلمات را ندانند از آنها  

  World Stories and(به زبان های مختلف یم باشند و رایگان اند:  بزنند. این وبسایت ها دارای داستان های زياد بخواهید حدس 

Unite for Literacy(   .داستان های دنیا و متحد برای سوادآموزی 

د، بنا بر اين در مورد  برای کمک به بهت  شدن انگلییس تان به یک صنف بپیوندید. بعض  مکاتب صنوف انگلییس برای والدین دارن •

سید. شما همچنان یم توانید صنوف  محیل  ) Further Education Collegeرا در کالج آموزش اضاف  ( ESOLموجودیت آن بتر

 بریتانیا (تان دریابید. در صورت نیافت   صنف، یا اگر یم خواهید بصورت مستقل بیاموزید یم توانید از  
 

  Britishشورای فرهنگ

Council(  د. تمرین رایگان انگلییس را دریابی 
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 حق نسخه برداری 

ه سازی  به هر  شیوه  توسط ابزار یه را نیم توان  بدون اجازه مالک حق نسخه برداری  به هیچ نوع  )از جمله فوتوکانر  یا ذختر  تمام حقوق محفوظ است .هیچ بخیس   از این نرس 
یه (تکثتر  نمود  .درخواست های  اجازه از مالک حق نسخه برداری  جهت  تکثتر  هر گونه ونیگ بصورت مؤقت  یا بصورت  ضمن   به هدف  های  دیگر  استفاده از این نرس   الکت 

یه باید به نارس   راجع شوند  .بخش این نرس 

 (فعالیت یم کند The Bell Foundation که به عنوان بنیاد  بیل ) (The Bell Educational Trust Limite) حق نسخه برداری  ©موسسه امان   آموزش   بیل

یه یه است که تحت سهمان شماره 1048465 تضمتر   شده که به تاری    خ 5 اپریل 1972 تأسیس گردیده  و به عنوان مؤسسه ختر  موسسه امان   آموزش   بیل یک مؤسسه ختر
یه ثبت شده است  تحت شماره 311585 در  کمیسیون نهادهای ختر

 . چگونه به آموزش طفل تان کمک باید کرد2

http://www.bell-foundation.org.uk/

