از مهد کودک به مدرسه ابتدایی
اطالعاتی درباره یک آغاز موفق در مدرسه
به مدرسه ابتدایی خوش آمدید!
ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ،ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﮭم از زﻧدﮔﯽ ﺑﭼﮫ ﺷﻣﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .ھدف از اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در اﯾن ﺑروﺷور ،آﺳﺎن ﮐردن آﻏﺎز ﻣدرﺳﮫ
اﺳت.
ﮐدام ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽ روﻧد؟
ژوﺋن ﺳﺎل ﺟﺎری  6ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﺎﯾد در ﻣدرﺳﮫ ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﭼﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ روز  30ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  6ﺳﺎﻟﮫ
ھﻣﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ روز 30
ِ
ﻣﯽ ﺷوﻧد« ،ﺑﭼﮫ ھﺎی زﻣﺎن اﻧﺗظﺎر» ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ واﻟدﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﯾﺎ در ﺳﺎل ﺑﻌد ﺑﮫ
ﻣدرﺳﮫ ﺑروﻧد.
ِﮐ ﯽ و ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﭼﮫ ﺧود را ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻧم؟
ھﻣﮫ واﻟدﯾن ،ﮐودﮐﺎن ﺧود را در اﮐﺗﺑر ﺑرای ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور آﻧﮭﺎ در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ،ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫ
اطﻼﻋﺎت و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣﮭم درﺑﺎره ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﻣرﺑوطﮫ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای ھر ﺧﯾﺎﺑﺎن در ﺑرﻣن ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت
ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ھﻣﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﮐوﺗﺎه ﺗرﯾن ﻣﺳﯾر ﻣﻣﮑن را ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

برای یک آغاز خوب در مدرسه
مهد کودک ها و مدارس ابتدایی در برمن همکاری نزدیکی باهم دارند .بنابراین بچه ها پیش از ورود به مدرسه می توانند مدرسه خود را
بشناسند .این امر به آنها حس اطمینان می دهد و آغاز مدرسه را برای آنها آسان تر می کند.
بسیاری از مدارس پیش از آغاز مدرسه ،برنامه های اطالع رسانی را ارائه می کنند .این برنامه ها مهم هستند ،با استفاده از آنها به کودک
شما کمک می شود و او می تواند مطالب درسی را با موفقیت یاد بگیرد.
جشن آغاز مدرسه ،یک رویداد مهم برای بچه ها است .برای اینکه والدین و خواهران و برادران بتوانند در آن شرکت کنند ،این جشن همیشه
در نخستین شنبه سال تحصیلی جدید برگزار می شود.
در مدرسه ابتدایی تان ،شما اطالعاتی درباره برنامه روزانه ،برنامه های مشترک و برنامه های ویژه مدرسه دریافت می کنید.

چه نوع مدارسی وجود دارد؟
مدرسه ابتدایی قابل اعتماد
زمان کار مدارس ابتدایی قابل اعتماد ،از ساعت  8تا  13است .از این رو بسیاری از مدارس ،کارگروه هایی را مثال در زمینه های ورزش،
موسیقی یا تئاتر ارائه می کنند .شرکت در آنها اختیاری است.
مدرسه ابتدایی تمام وقت عمومی
در این مدارس ،بعضی بچه ها در برنامه های جانبی شرکت می کنند و یک وعده غذای گرم دریافت می کنند .والدین از قبل انتخاب می کنند
که کودک شان را تا ساعت  15یا ( 16همچنین جمعه ها تا ساعت  )14نام نویسی کنند.
ت متعهد
مدرسه ابتدایی تمام وق ِ
زمان کار این مدارس هر روز از ساعت  8تا  15و یا سه روز تا ساعت  16و دو روز تا ساعت  14است .عالوه بر آن ،یک زمان مراقبت
اختیاری تا ساعت  16وجود دارد .همه بچه ها از وعده نهار برخوردار می شوند.
اگر شما یک موقعیت مدرسه تمام وقت را در یک مدرسه تمام وقت عمومی الزم دارید ،می توانید با نام نویسی آن را درخواست کنید .کودکان
مدارس تمام وقت می توانند همچنین برای یک مراقبت اولیه از ساعت  7تا  8و یا یک مراقبت ثانویه از ساعت  16تا  17و نیز یک مراقبت
در طول تعطیالت نام نویسی کنند .این برنامه های مراقبتی مستلزم هزینه هستند.

برای برنامه روزانه مدرسه
معافیت /تعطیالت
رفتن به مدرسه از نظر قانونی برای کودک شما اجباری است .او اگر بیمار نباشد ،هر روز باید به مدرسه برود .معافیت از مدرسه ،فقط در
موارد استثنایی و با ارائه دلیل و با یک درخواست کتبی ممکن است .با این حال این امر در مورد روزهای بالفاصله پیش و پس از تعطیالت
ممکن نیست.
اطالع دادن بیماری
اگر کودک شما بیمار باشد ،لطفا فورا به دبیرخانه اطالع دهید .هنگامی که دوباره بهبود پیدا کرد ،یک دلیل یا گواهی را به او بدهید تا با خود
به همراه ببرد.
بیمه حوادث
همه بچه ها در طول زمان مدرسه تحت بیمه حوادث هستند .این امر برای مسیر مدرسه و گردش های مدرسه نیز صادق است.
گذرنامه برمن
اگر یک گذرنامه برمن داشته باشید ،لطفا آن را به دبیرخانه نشان دهید .این گذرنامه برای تقبل هزینه نهار و برای برنامه های مدرسه مانند
رفتن به تئاتر یا سفرهای کالس معتبر است.

به این ترتیب می توانید به کودک خود کمک کنید
همراه با کودک خود مسیر مدرسه را پیاده بپیمایید.
نه کوتاه ترین ،بلکه مطمئن ترین راه را انتخاب کنید .بسیاری از مدارس محل های جمع شدن پیاده ها معروف به « »Schulexpressرا
تعبیه کرده اند .بچه ها در این محل ها جمع می شوند و از آنجا باهم به مدرسه می روند.
به زمان های خواب کودک خود توجه کنید.
کودک شما نباید دیر به تختخواب برود .در سن مدرسه ابتدایی ،او به حدود  10ساعت خواب نیاز دارد .برای رسیدن به موقع ،هنگام صبح او
را به موقع و با زمان کافی بیدار کنید.
یک صبحانه سالم و نوشیدنی کافی،
در بهترین حالت آب ،به او بدهید تا همراه خود ببرد.
با همدیگر کیف مدرسه را بررسی کنید.
آن باید همه اقالم ضروری را شامل شود ،ولی به صورت غیرضروری سنگین نباشد.
تکالیف خانه یک مکان الزم دارند.
کودک شما برای تکالیف خانگی ،یک مکان مناسب و آرام و در بهترین حالت با یک میز تحریر را الزم دارد .اگر همیشه یک زمان ثابت را
برای انجام تکالیف تعیین کنید ،مفید خواهد بود.
درباره روز مدرسه صحبت کنید.
به این ترتیب می توانید اتفاقات مدرسه را زیر نظر بگیرید و از طریق آن به کودک تان کمک کنید تا به همه موارد مهم فکر کند.
به آموخته های کودک تان عالقه نشان دهید.
شما اگر مدرسه را جدی بگیرید و به آموخته های او عالقه نشان دهید ،این یک عالمت مهم برای کودک شما است.
ارتباط خوبی با
 ...معلمان کودک تان داشته باشید.
درست در مرحله نخست ،این موضوع مهم است.
همراهی خود را
 ...در برنامه های شب های والدین و برنامه های اطالع رسانی مدرسه تان انجام دهید .عالوه بر آن ،می توانید به کودک در مطالعه کمک
کنید ،در جشن های مدرسه کمک کنید و یا در گردش های کالس همراهی کنید.
استفاده از رسانه ها را کاهش دهید.
جنبش و ورزش می توانند به کودک شما در یادگیری کمک کنند .تماشای زیاد تلویزیون و بازی های کامپیوتری ،تمرکز او را محدود
می کنند.

بروشور مدرسه ابتدایی
اطالعات دقیق را بروشور «مدرسه ابتدایی برمن ،خود را معرفی می کند» ارائه می کند .این بروشور در مدارس ابتدایی رایگان است و از
سناتور کودکان و آموزش قابل دریافت است.

نشانی ها
مدارس ابتدایی
در مورد پرسش های مربوط به جشن آغاز مدرسه یا برنامه روزانه مدرسه ،مستقیما به مدرسه ابتدایی خود مراجعه کنید .اطالعات تماس را
می توانید در نامه و در وبسایت زیر بیابید
www.bildung.bremen.de/schulwegweiser
مسئول پاسخگویی در
سناتور کودکان و آموزش
اطالعات مربوط به فرایند ورود به مدرسه:
آنیا هورستمان
0421 361-18389
anja.horstmann@bildung.bremen.de
مسئول شکایات:
آنکه وارنِکه
0421 361-4786
anke.warneke@bildung.bremen.de
ناشر
سناتور کودکان و آموزش
Rembertiring 8-12
28195 Bremen
www.bildung.bremen.de

