
 از مھد کودک بھ مدرسھ ابتدایی
 اطالعاتی درباره یک آغاز موفق در مدرسھ 

 بھ مدرسھ ابتدایی خوش آمدید!

با ورود بھ مدرسھ، یک مرحلھ مھم از زندگی بچھ شما آغاز می شود. ھدف از اطالعات موجود در این 
 بروشور، آسان کردن آغاز مدرسھ است .

سالھ می شوند، باید در مدرسھ نام نویسی کنند. بچھ  6ژوئِن سال جاری  30ھمھ بچھ ھایی کھ تا روز 
نامیده می شوند. در اینجا والدین » بچھ ھای زمان انتظار«سالھ می شوند ، 6سپتامبر  03ھایی کھ تا روز 

 می توانند تصمیم بگیرند کھ بچھ ھا در سال جاری یا در سال بعد بھ مدرسھ بروند .

خود را در اکتبر برای مدرسھ ابتدایی نام نویسی می کنند. برای این منظور آنھا در  ھمھ والدین، کودکان
زمان مناسب، یک نامھ با ھمھ اطالعات و مشخصات مھم درباره مدرسھ ابتدایی مربوطھ را دریافت می 

تاه کنند. برای ھر خیابان در برمن یک مدرسھ ابتدایی تعیین شده است تا بھ این ترتیب ھمھ بچھ ھا کو
 ترین مسیر ممکن را بھ مدرسھ داشتھ باشند .

 توان تحت آدرس ذیل از پیش تھیھ و تکمیل نمود:نام را میفرم ثبت
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یت شناختھ شده باشد، دارد، لطفاً در صورتی کھ فرزند شما نیاز بھ آموزش إِستثنائی کھ، بھ رسم
ایی تخصیص داده خواھد شد کھ بھ نام آن را اعالن نمایید. در این صورت بھ او مدرسھطی ثبت

 ی این مسئلھ برآید. روشی مناسب از عھده
 

 نام نمایید:شما باید شخصاً فرزند خود را ثبت
 نام، بھ تنھایی حضور یابیدبرای ثبت •
 را رعایت نماییدلطفاً، حداقل فاصلھ،  •
 از محافظ دھان و بینی استفاده نمایید •
 

 مدارک ذیل را ھمراه داشتھ باشید:
 ی مربوط بھ، بھ مدرسھ فرستادن نامھ •
 گواھی تولد فرزندتان •
 در صورت وجود، حکم حضانت •
 

 برای یک آغاز خوب در مدرسھ

براین بچھ ھا پیش از ورود بھ مھد کودک ھا و مدارس ابتدایی در برمن ھمکاری نزدیکی باھم دارند. بنا
مدرسھ می توانند مدرسھ خود را بشناسند. این امر بھ آنھا حس اطمینان می دھد و آغاز مدرسھ را برای 

 آنھا آسان تر می کند . 

بسیاری از مدارس پیش از آغاز مدرسھ، برنامھ ھای اطالع رسانی را ارائھ می کنند. این برنامھ ھا مھم 
از آنھا بھ کودک شما کمک می شود و او می تواند مطالب درسی را با موفقیت یاد بگیرد ھستند، با استفاده 

 . 

در مدرسھ ابتدایی تان، شما اطالعاتی درباره برنامھ روزانھ، برنامھ ھای مشترک و برنامھ ھای ویژه 
 مدرسھ دریافت می کنید.

لطفاً بھ مقررات حفاظتی معتبر در مورد دنیاگیری کرونا توجھ نموده و نکات مورد اشاره توسط 
 مدرسھ را رعایت نمایید. 
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 چھ نوع مدارسی وجود دارد؟

 مدرسھ ابتدایی قابل اعتماد 
است .از این رو بسیاری از مدارس، کارگروه  13تا  8زمان کار مدارس ابتدایی قابل اعتماد، از ساعت 

 ھایی را مثال در زمینھ ھای ورزش ،موسیقی یا تئاتر ارائھ می کنند. شرکت در آنھا اختیاری است. 

 مدرسھ ابتدایی تمام وقت عمومی 
در این مدارس، بعضی بچھ ھا در برنامھ ھای جانبی شرکت می کنند و یک وعده غذای گرم دریافت می 

)ھمچنین جمعھ ھا تا ساعت  16یا  15ا تا ساعت کنند. والدین از قبل انتخاب می کنند کھ کودک شان ر
 ( نام نویسی کنند. 14

 مدرسھ ابتدایی تمام وقِت متعھد 
 14و دو روز تا ساعت  16و یا سھ روز تا ساعت  15تا  8زمان کار این مدارس ھر روز از ساعت 

وعده نھار  وجود دارد. ھمھ بچھ ھا از 16است. عالوه بر آن، یک زمان مراقبت اختیاری تا ساعت 
 برخوردار می شوند  . 

اگر شما یک موقعیت مدرسھ تمام وقت را در یک مدرسھ تمام وقت عمومی الزم دارید، می توانید با نام 
نویسی آن را درخواست کنید. کودکان مدارس تمام وقت می توانند ھمچنین برای یک مراقبت اولیھ از ساعت 

 و نیز یک مراقبت در طول تعطیالت نام نویسی کنند. 17تا  16و یا یک مراقبت ثانویھ از ساعت  8تا  7
این پیشنھادات مراقبت دارای ھزینھ بوده و تنھا در صورت وجود تعداِد ُمکفِی متقاضی، اجرا  

 خواھند شد. 
 
 

 برای برنامھ روزانھ مدرسھ 
  

 معافیت/ تعطیالت 
رفتن بھ مدرسھ از نظر قانونی برای کودک شما اجباری است .او اگر بیمار نباشد، ھر روز باید بھ مدرسھ 

 برود. معافیت از مدرسھ، فقط در 
موارد استثنایی و با ارائھ دلیل و با یک درخواست کتبی ممکن است.  با این حال این امر در مورد 

 نیست.  روزھای بالفاصلھ پیش و پس از تعطیالت ممکن
  

 اطالع دادن بیماری 
اگر کودک شما بیمار باشد، لطفا فورا بھ دبیرخانھ اطالع دھید. ھنگامی کھ دوباره بھبود پیدا کرد، یک دلیل 

 یا گواھی را بھ او بدھید تا با خود بھ ھمراه ببرد . 
  

 بیمھ حوادث 
ھمھ بچھ ھا در طول زمان مدرسھ تحت بیمھ حوادث ھستند. این امر برای مسیر مدرسھ و گردش ھای 

 مدرسھ نیز صادق است. 
  

 گذرنامھ برمن 
ینھ نھار اگر یک گذرنامھ برمن داشتھ باشید، لطفا آن را بھ دبیرخانھ نشان دھید. این گذرنامھ برای تقبل ھز

 و برای برنامھ ھای مدرسھ مانند رفتن بھ تئاتر یا سفرھای کالس معتبر است. 
  
 بھ این ترتیب می توانید بھ کودک خود کمک کنید  
  

 ھمراه با کودک خود مسیر مدرسھ را پیاده بپیمایید . 
مع شدن پیاده ھا نھ کوتاه ترین، بلکھ مطمئن ترین راه را انتخاب کنید. بسیاری از مدارس محل ھای ج

را تعبیھ کرده اند. بچھ ھا در این محل ھا جمع می شوند و از آنجا باھم » Schulexpress«معروف بھ 
 بھ مدرسھ می روند . 

  
 بھ زمان ھای خواب کودک خود توجھ کنید . 

رد. ساعت خواب نیاز دا 10کودک شما نباید دیر بھ تختخواب برود. در سن مدرسھ ابتدایی، او بھ حدود 
 برای رسیدن بھ موقع، ھنگام صبح او را بھ موقع و با زمان کافی بیدار کنید. 

  
 یک صبحانھ سالم و نوشیدنی کافی ، 

 در بھترین حالت آب ،بھ او بدھید تا ھمراه خود ببرد . 
  

 با ھمدیگر کیف مدرسھ را بررسی کنید . 



 روری سنگین نباشد . آن باید ھمھ اقالم ضروری را شامل شود، ولی بھ صورت غیرض
  

 تکالیف خانھ یک مکان الزم دارند. 
کودک شما برای تکالیف خانگی، یک مکان مناسب و آرام و در بھترین حالت با یک میز تحریر را الزم 

 دارد .اگر ھمیشھ یک زمان ثابت را برای انجام تکالیف تعیین کنید، مفید خواھد بود. 
  

 درباره روز مدرسھ صحبت کنید . 
بھ این ترتیب می توانید اتفاقات مدرسھ را زیر نظر بگیرید و از طریق آن بھ کودک تان کمک کنید تا بھ 

 ھمھ موارد مھم فکر کند . 
  

 بھ آموختھ ھای کودک تان عالقھ نشان دھید. 
شما اگر مدرسھ را جدی بگیرید و بھ آموختھ ھای او عالقھ نشان دھید، این یک عالمت مھم برای کودک 

 ا است . شم
  

 ارتباط خوبی با  
 ... معلمان کودک تان داشتھ باشید . 

 درست در مرحلھ نخست، این موضوع مھم است . 
  

 ھمراھی خود را  
... در برنامھ ھای شب ھای والدین و برنامھ ھای اطالع رسانی مدرسھ تان انجام دھید. عالوه بر آن، می 

شن ھای مدرسھ کمک کنید و یا در گردش ھای کالس توانید بھ کودک در مطالعھ کمک کنید، در ج
 ھمراھی کنید. 

  
 استفاده از رسانھ ھا را کاھش دھید. 

جنبش و ورزش می توانند بھ کودک شما در یادگیری کمک کنند. تماشای زیاد تلویزیون و بازی ھای 
 کامپیوتری، تمرکز او را محدود  

    می کنند.
 بروشور مدرسھ ابتدایی 

  
ارائھ می کند. این بروشور در » مدرسھ ابتدایی برمن، خود را معرفی می کند«ات دقیق را بروشور اطالع

 مدارس ابتدایی رایگان است و از سناتور کودکان و آموزش قابل دریافت است. 
  

 
 نشانی ھا 

  
 مدارس ابتدایی 

مستقیما بھ مدرسھ ابتدایی در مورد پرسش ھای مربوط بھ جشن آغاز مدرسھ یا برنامھ روزانھ مدرسھ، 
 خود مراجعھ کنید. اطالعات تماس را می توانید در نامھ و در وبسایت زیر بیابید 

  www.bildung.bremen.de/schulwegweiser 
  

 مسئول پاسخگویی در  سناتور کودکان و آموزش 
  

 اطالعات مربوط بھ فرایند ورود بھ مدرسھ: 
 آنیا ھورستمان 

 0421 361-18389 
 anja.horstmann@bildung.bremen.de 

  
 مسئول شکایات: 

 آنکھ وارنِکھ 
 0421 361-4786 

 anke.warneke@bildung.bremen.de 
  

 ناشر 
  Rembertiring 8-12سناتور کودکان و آموزش 

 28195 Bremen 
  

www.bildung.bremen.de  
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