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چگونه بفهمم که به کدام
مدرسه می روم؟
یک بزرگسال باید برای شما برای مدرسه درخواست دهد.ممکن است تعداد زیادی مدارس.
.مختلف در یک منطقه وجود داشته باشد وبه تعداد مکانهای موجودبستگی دارد
برای درخواست یک مدرسه می توانید این کار را به صورت آنالین با استفاده از یک وب
 .سایت انجام دهیدوسپس مرجع پذیرش مکانی را برای شما اختصاص میدهد
این ممکن است بسیار دشوار باشد،به خصوص اگر در خواندن یا صحبت کردن به زبان
.انگلیسی اعتماد به نفس ندارید
برای درخواست مدرسه میتوانید کمک بیشتری بخواهید .ممکن است یک کارگر کلیدی
.داشته باشید که میتواند به شما بگوید چگونه درخواست بدهید
.بعد از اینکه درخواست دادید،مدرسه ای به شما اختصاص داده میشود تا درآن شرکت کنید
این کتابچه به شما کمک میکند تا درباره ی برخی از چیزهایی که ممکن است الزم باش د
.درمورد رفتن به مدرسه بدانید،چیزهایی که یاد خواهید گرفت و آنچه باید بپوشید فکر کنید

چگونه به مدرسه بروم؟
به شما مدرسه ای اختصاص داده می شود تا در آن شرکت کنید .گاهی اوقات ممکن است بتوانید پیاده به
مدرسه بروید یا ممکن است نیاز به اتوبوس داشته باشید .پیدا کردن سفر ممکن است بسیار دشوار باشد،
بنابراین ممکن است به کمک بیشتری نیاز داشته باشید!

در مدرسه چه بپوشم؟
س در بریتانیا اغلب دارای فرم مدرسه هستند .اینها لباس های همسان مانند پیراهن ،شلوار
یا دامن هستند که در زمان کالس می پوشید .برای تربیت بدنی ( )PEاغلب شما را به یک
کیت  PEتغییر می دهند .این بدان معناست که دویدن ،پریدن و انجام سایر ورزش ها
راحت تر است.

چه احساسی نسبت به شروع یک
مدرسه جدید دارم؟
ممکن است در مورد رفتن به مدرسه جدید احساسات متفاوتی داشته باشید .اگر تجربه حضور در مدرسه در اینY
کشور را نداشته باشید ،ممکن است به خصوص دشوار باشد .ممکن است متوجه شوید که یک لحظه واقعا هیجان
زده هستید ،لحظه ای دیگر عصبی یا نگران هستید .برخی از افراد ممکن است فقط یک احساس را داشته باشند که
.طاقت فرسا باشد
به مدرسه جدیدت فکر کن
چه احساسی دارید؟
چرا فکر میکنی چنین احساسی داری؟
آیا می توانید از این برای کمک به در میان گذاشتن برخی از افکار با یک بزرگسال مورد اعتماد استفاده کنید؟

آشنایی با کارکنان
در دبستان در بیشتر درسهایتان احتماًال در یک کالس با یک معلم و شاید یک دستیار تدریس
میمانید . .در دبیرستان اغلب می تواند کامًال متفاوت باشد .شما ممکن است از کالسی به کالس
دیگر بروید و معلمان به احتمال زیاد دروس خاصی را تدریس می کنند.

اگر در مورد چیزی نگران
هستید ،آیا کارمند خاصی وجود
دارد که بتوانید با او صحبت
کنید؟

چه چیزی باید با خود بیاورم؟

نام مدرس فرم شما چیست؟

اگر احساس بیماری یا بدی
دارید ،آیا فرد خاصی وجود دارد
که به او بگویید؟

چه چیزی باید با خود بیاورم؟
در مدرسه ابتدایی باید یک بطری آب به همراه داشته باشید تا مطمئن شوید
چیزی برای نوشیدن دارید .معلم یک مداد یا خودکار به شما می دهد تا با
آن بنویسید .شما یک کیت  PEو همچنین یونیفرم خود خواهید داشت
در دبیرستان باید تجهیزات دیگری مانند خودکار ،مداد و سایر وسایل همراه
.نیاز دارید  PEداشته باشید .شما همچنین به یک کیت
از کادر زیر برای پیدا کردن چیزهایی که باید همراه داشته باشید استفاده
کنید .آیا آنها را دارید یا برای دریافت آنها به کمک نیاز دارید؟
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______________________________________________________________
مدرسه چه ساعتی شروع می شود؟
______________________________________________________________
مدرسه چه ساعتی تمام می شود؟
_____________________________________________________________
آیا روزهایی وجود دارد که زمان شروع یا پایان متفاوت باشد؟
_____________________________________________________________
نام مدیر یا مدیر مدرسه چیست؟
______________________________________________________________رنگ
های اصلی لباس مدرسه چیست؟
_____________________________________________________________
آیا بعد از مدرسه باشگاه یا فعالیتی در طول روز وجود دارد که بخواهید به آن بپیوندید؟
______________________________________________________________

فکر کردن به احساسات
به تصاویر زیر نگاهی بیندازید .فکر می کنید دانش آموزان چه احساسی دارند؟
برای کمک به آنها چه توصیه ای به آنها می کنید؟

چه توصیه ای به این بچه ها
می کنید؟
من کسی را در مدرسه نمی
شناسم ،اگر دوستی پیدا نکنم
چه اتفاقی می افتد؟

قبًال می توانستم پیاده تا مدرسه ام بروم.
حاال باید اتوبوس بگیرم .من عادت
ندارم اتوبوس بگیرم .من نگران دیر
رسیدن هستم

من واقعًا برای شروع مدرسه جدیدم
هیجان زده هستم! من واقعًا لباس
مدرسه را دوست دارم و فکر می کنم
شروع کردن تعداد زیادی باشگاه
مختلف سرگرم کننده خواهد بود

مدرسه جدید من واقعا بزرگ است! من
نگران هستم که نتوانم همه کالس هایم
را پیدا کنم و ممکن است گم شوم.
نقشه ای به من داده شده است اما هنوز
کامًال گیج هستم.

من کمی انگلیسی صحبت می کنم ،اما
اگر زمان زیادی طول بکشد تا انگلیسی
خود را بهبود بخشم و بفهمم در کالس
چه اتفاقی می افتد ،چه اتفاقی می افتد؟

من می خواهم معلمانم در مورد
من چه بدانند
 ..من نگرانم
من واقعا خوب هستم در ...

من واقعا خوب هستم در ...

یکی از راه هایی که من دوست دارم آرامش
داشته باشم این است که ...

من بیشتر از همه هیجان زده
هستم….

سرگرمی های من
I am most excited about...

پیدا کردن در مورد مدرسه
جدید شما
کسی را می شناسید که به
مدرسه می رود یا می
رود؟

چگونه به مدرسه
جدید خود سفر
خواهید کرد؟

اسم مدرسه جدیدت چیه؟

چقدر طول می کشد تا به
مدرسه جدید سفر کنید؟

