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 شروع سال تحصیلی جدید 

  34دوشنبه هفته 

 جلسه والدین برای مقطع تحصیلی دوم 

به همراه یکی از کارکنان خدمات 

 روانشناسی /آموزشی 

مقطع سوم و پنجم تحصیلی به همراه 

  مدرسه  پرستار

 

و گفتگو برای ارتقا 

 توسعه در تمامی مقاطع 

اقامت یک شب در مدرسه برای 

 مقطع چهارم 

می   17 

گردهمایی و سرود دانش آموزان در 

 سالن ورزشی 

اولین چهارشنبه در ماه یونی  –جشن تابستانی     

جشن پایان دوره مقطع هفتم ) والدین مقطع ششم 

( درآخرین  سه شنبه مسئولیت آن مراسم را دارند 

 سال تحصیلی  

مقطع   آموزی درجشن دانش 

  پنجم و ششم 

 کارنوآل 

  جمعه هفته هشتم 

 

 

 کفتگو برای ارتقا و توسعه 

 جشن دانش آموزی در مقطع سوم و چهارم 

 

Anne Marie Sveipe :  FAU  مدیر 

 FAU میخواهد افزایش دهد جلسات با پرستار ِسازمان حمایت از کودکان و  خدمات  

  مهاجران در سال تحصیلی 

اطالعات بیشتر را میتوان در پروفایل مدرسه در فیس بوک پیدا کرد . و همچنین 

دید برنامه ساالنه ِ برنامه هفتگی و یا گزارشات  FAUمیتوان        

جلسه اصلی والدین با معلمان ) پلیس ِ گروه 

خدمات روانشناسی /آموزشی ِ مشاوره 

 رفتاری آنالین (

 آموزی درجشن دانش 

  مقطع  اول و دوم 

پذیرایی می کنند با فرنی  

FAU اعضا 

از دانش آموزان در آخرین روز قبل 

 از گریسمس 

دور همی سالمندان  

مقطع پنجم مسئول 

  پخت 

 

آموزی در مقطع جشن دانش 

 هفتم 

 



 

 راهنمایی برای جلسات والدین در پا  ییز

خوب باشد.  یتوسعه گفتگوها یعرصه برا کمیخواهد ی  نیجلسات والد

با یکدیگر  نیوالد و همچنین میان  ن،یمدرسه و والد نیمکالمات خوب ب  

و  شکوفایی  ای ارتباط دوطرفه بر کی یستی بر اساس با نیوالد جلسات

. اعتماد باشد  

که تخصص کافی را در  مدرسه  ءاعضاه بدارند  یادیاعتماد ز نیوالد

. دداشته باش جمعی وجودتمرکز  ستییجلسات با در نیدارند. بنابراآموزش 

مدرسه برای بدست آوردن  پیوند دانش آموزان در هستند برای  روابط مهم

 نقطه شروع موفقیت .

ستی شروع شود با معرفی خودیبا نیجلسات والد تمام  

د بوجود آورنده ارتباطی امن باشد . توان یم دایمی و ثابت یها گروه  

والدین جدید و پدر خوانده / مادرخوانده  بایستی با یکدیگر در هر دو 

 جلسات حضور بهمراه برسانند 

 ریتم  میتنظ یبرا میتواند مناسب باشد جلسه  کوچک در ابتدا  یباز کی

.جلسه و شناخت بهتر  

و  یدر مراحل مختلف احساس خوشحال نیاست که همه والد نیا هدف

برای تمامی  یکسان است به اندازه یتیمسئول نیداشته باشند. ا رضایت

که در مدرسه هستند مختلف یگروه ها والدین در  

 خوش آمدید به جلسات والدین !

 جشن تولدها  

امیدوار است تمام والدین پیروی و دنبال کنند از دستورالعمل های    FAU 

: مهمانی جشن تولد     

دعوت نامه جشن تولد  در مدرسه درصورتیکه همه دانش آموزان *  

تحویل  دختران حضور دارند یاکالس یا مقطع تحصیلی ِ همه پسران 

و انها را دعوت کنند . داده شود  

.  هاقرض گرفته شود برای جشن تولدسالن ورزشی میتواند *

 تماس گرفته شود با مدیریت مدرسه 

توصیه میکند :  FAU  

    گروه دوستی شروع شود از مقطع تحصیلی اول ابتدایی * 

شرکت در امور ورزشی  و یا که والدین کمک کند به یکدیگر در * 

 فعالیت های فرهنگی 

: FAU  وظیفه 

 * در 17 می توسط مقطع تحصیلی سوم 

 * پخت شیرینی برای گردهمایی سالمندان توسط مقطع تحصیلی پنجم 
 جشن پایان تحصیلی مقطع ابتدایی توسط مقطع تحصیلی ششم 

* سازمان دهی داوطلبانه  توسط والدین مقطع هفتم تحصیلی  برای 
 مسافرت گردشی دانش آموزان درهمان  مقطع 


