اطالعاتی درباره مددکاری اجتماعی مدرسه

در مدرسه ما ،مددکاران اجتماعی فعال بوده و از کودکان ،والدین و معلمان در طول سال تحصیلی حمایت میکنند .این خدمات
رایگان ،داوطلبانه و محرمانه است.
مددکاران اجتماعی مدرسه ما در زمینههای زیر از شما و فرزندتان حمایت میکنند:






فرزند شما با معلمان یا دانش آموزان دیگر دچار مشکل است.
فرزند شما در مورد مسئلهای نگرانی دارد و میخواهد درباره آن با شخصی صحبت کند.
شما برای پر کردن فرمها به کمک نیاز دارید.
در مورد نظام آموزشی آلمان ،دورههای آلمانی ،تدریس خصوصی ،اوقات فراغت یا تعطیالت سؤال دارید.

اگر در مورد مدرسه رفتن ،نگرانیها یا مشکالت فرزند خود سؤالی دارید و نیازمند کمک هستید ،میتوانید به معلم کالس
یا مددکار اجتماعی مدرسه مراجعه نمایید.
مددکاران اجتماعی مدرسه ما عبارت هستند از:
o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

اطالعات مربوط به آموزش اجباری

در آلمان رفتن به مدرسه اجباری است .این بدان معناست که همه کودکانی که تا  30سپتامبر هر سال شش ساله میشوند باید به
مدرسه بروند.
ابتدا بچهها در کالسهای اول تا چهارم دبستان شرکت میکنند .سپس برای کالسهای پنجم تا دهم به یک مدرسه راهنمایی
میروند.
آموزش اجباری در پایان سال تحصیلی که در آن دانش آموز  18ساله میشود ،به پایان میرسد .افراد باید تا آن زمان به مدرسه
یا یک مدرسه حرفهای رفته یا یک آموزش حرفهای را شروع کرده باشند .کودکان و نوجوانان حداقل برای ده سال به مدرسه
میروند.
سال تحصیلی جدید همیشه در تابستان هر سال آغاز میشود.
فرزند شما موظف است در تمام ایام تحصیلی در کالسهای مدرسه حاضر شود .این حضور به عنوان مثال شامل این موارد
میشود:




اردوها و گشتهای کالسی
آموزشهای ورزشی و شنا
آموزشهای دینی/فلسفه عملی/اخالق

نرفتن به مدرسه به دلیل مسافرت ،خارج از تعطیالت مدرسه امکان پذیر نیست.

رضایتنامه مربوط به تصویربرداری
من موافق هستم که از فرزندم/من
……………………………………………………………………………………..
در مدرسه یا رویدادهای مدرسه یا رویدادهای مربوط به مدرسه عکس گرفته شود و یک/چندین عکس از فرزندم/من در موارد
زیر منتشر شود:
o
o
o
o
o

عکسهایی که مثالً در مدرسه نصب میشوند
رسانههای چاپی (به عنوان مثال روزنامهها ،مجالت ،بروشورها)
اینترنت (به عنوان مثال وب سایت مدرسه)
ارسال عکسهای گروهی به صورت دیجیتالی (به عنوان مثال در قالب )USB ،CD
ضبط فیلم و صدا برای معرفی عمومی مدرسه (مثالً در تلویزیون یا رادیو)

شما میتوانید این رضایت نامه را هر زمانی به صورت کتبی لغو نمایید.
با امضایم ،همچنین تأیید مینمایم كه عکسهای كودكان/همكالسیهای دیگر را تنها برای مقاصد شخصی استفاده کرده و آنها را به
هیچ وجه در رسانههای اجتماعی و وب سایتهای دیگر منتشر نکنم.
………………………………………………………………….
مکان ،تاریخ و امضا

بازخورد در مورد رفتار حرفهای و اجتماعی و تجهیزات
نام.……………………………………… :کالس……
هفته…………………………………………………:
هدف هفتگی………………………………………… :

دوشنبه
رفتار حرفهای
رفتار اجتماعی
تجهیزات

سهشنبه

نکات

معلم________________________ :

نکات

رفتار حرفهای
رفتار اجتماعی
تجهیزات
معلم________________________ :

چهارشنبه

نکات

رفتار حرفهای
رفتار اجتماعی
تجهیزات
معلم________________________ :

پنجشنبه
رفتار حرفهای
رفتار اجتماعی
تجهیزات

نکات

معلم________________________ :

جمعه

نکات

رفتار حرفهای
رفتار اجتماعی
تجهیزات

معلم________________________ :

رفتار حرفهای :پرتالش ،متمرکز ،مستقل ،بدون خطا
رفتار اجتماعی :قوانین را میپذیرد ،به معلم احترام میگذارد ،در تدریس اختالل ایجاد نمیکند
تجهیزات :جعبه ،پوشه و سایر اقالم کامالً در دسترس و مرتب هستند

گزارش بیماری/موجه کردن غیبت
اگر فرزند شما بیمار است ،لطفا ً صبح همان روز با مدرسه تماس بگیرید .اگر فرزند شما سالمتی خود را بازیافت ،یک برگه
کتبی مبنی بر توجیه غیبت به او بدهید.
اگر فرزند شما بیش از  3روز غیبت کند ،باید یک گواهی پزشکی به مدرسه ارائه دهید.
نحوه موجه کردن غیبت فرزندتان در صورت بیماری در زیر آورده شده است.
در مناسبتهای خاص ،مانند جشنهای مهم مذهبی ،میتوانید از قبل درخواستی مبنی بر مجاز شدن غیبت ارائه دهید .در این
حالت ،لطفا ً با معلم فرزند خود صحبت کنید.
در غیر این موارد ،لطفا ً اطمینان حاصل کنید که فرزند شما هر روز به موقع به مدرسه میرود و به طور کامل در درسهای
خود شرکت میکند.

تماس با مدرسه
o

Hallo! Mein Name ist _____________.

o

سالم! نام من _____________ است.

o

)Ich bin der Vater / die Mutter von ________________. (Name

o

من مادر/پدر________________ هستم( .نام).

o

Er / Sie geht in die Klasse__ von Herrn / Frau ___________________. (Name der
)Lehrkraft

o

او در کالس __ به معلمی ___________________ قرار دارد( .نام معلم)

o

Mein Kind ist krank

o

فرزند من بیمار است.

o

Er / Sie kommt morgen / am ______________(Datum) wieder in die Schule

o

او صبح ______________(تاریخ) مجدداً به مدرسه میآید.

o

.Mein Kind ist krank

o

با تشکر فراوان خدا حافظ

نامه توجیه غیبت برای مدرسه

خانمها و آقایان محترم،
فرزند من ________________ (نام) از کالس ____ نتوانست از ____________ تا
_______________ (تاریخ را وارد کنید) در مدرسه حاضر شود.
دلیل:
بیماری
نوبت پزشک
سایر موارد
گواهی پیوست شده است( :در صورت بیماری بیش از  3روز)
بله
خیر
تاریخ ______________ امضای سرپرست قانونی _______________________

اطالعات مربوط به ایام تعطیل
در آلمان ایام تعطیل متعددی وجود دارد که در هر ایالت فدرال متفاوت است.
در نوردراین-وستفالن ( )NRWایام تعطیل تا سال  2024به شرح زیر است:

(منبع)www.schulferien.org :

2020
2021
2022
2023
2024

تعطیالت عید پاک

تعطیالت عید پنجاهه

تعطیالت تابستانه

تعطیالت پاییزه

تعطیالت کریسمس

.04-18 – .04-06

.06-02

.08-11 – .06-29

.10-24 – .10-12

.01-06 – .12-23

.04-10 – .03-29

.05-25

.08-17 – .07-05

.10-23 – .10-11

.01-08 – .12-24

.04-23 – .04-11

تعطیلی عید پنجاهه
وجود ندارد

.08-09 – .06-27

.10-15 – .10-04

.01-06 – .12-23

.04-15 – .04-03

.05-30

.08-04 – .06-22

.10-14 – .10-02

.01-05 – .12-21

.04-06 – .03-25

.05-21

.08-20 – .07-08

-

-

در طول تعطیالت در مدارس کالس درسی برگزار نمیشود.
عالوه بر این ،تعطیالت زیر در آلمان وجود دارد که در آن هیچ کالسی برگزار نمیشود:

روز کار
عروج عیسی

(پنجشنبه آزاد)

دوشنبه پنجاهه
جشن یادبود شام آخر مسیح

(پنجشنبه آزاد)

روز وحدت آلمان
روز همه مقدسان

در ایام بین التعطیل زیر هیچ کالسی در مدرسه ما برگزار
نمی شود:
o
o

__________________
__________________

اطالعات مربوط به تاریخهای مهم در مدرسه ما

پایان نیم سال ،صدور گواهینامه_______________________________________ :
پایان سال تحصیلی ،صدور گواهینامه____________________________________ :

مدرسه ما اغلب رویدادهایی با عنوان روزهای گفتگو برگزار میکند .لطفا ً از این جلسات در راستای منافع فرزندتان استفاده کنید
تا درباره وضعیت عملکرد یا رفتار حرفهای و اجتماعی فرزند خود اطالع کسب نمایید.

تاریخ_________________________:

___________________________

در سال تحصیلی جاری ،در روزهای زیر این جشنها/فعالیتها برنامهریزی شده است:

روز درهای باز *___________________________________________
اردوی کالسی از _____________________ تا ____________________
جشن تحصیلی* ____________________________________________
سایر موارد ______________________________________________

*جشن مدرسه سالی یک بار برگزار میشود .در یک روز در ساختمان و محوطه مدرسه پروژهها و نمایشگاههایی از کارهای
کالسی ارائه میشود و امکانات بازی فراهم میگردد .البته که از حضور شما به عنوان والدین استقبال میکنیم!

*در روز دربهای باز این فرصت را دارید که با زندگی روزمره در مدرسه آشنا شوید .به بیان دیگر ،شما در یک روز خاص
میتوانید با آموزش و زندگی در مدرسه آشنا شوید و کالسهای درس را ببینید.

دعوت نامه
تاریخ_________ :
دعوت
جناب آقای/خانم ____________________،
لطفا ً در تاریخ __________________ ساعت ________________ به مدرسه تشریف بیاورید.
لطفا ً به
o
o

اتاق ____________،
یعنی دفتر مدرسه بیایید.

دلیل مالقات:
o
o
o
o
o

روز گفتگوی والدین
غیبت فرزندتان
رفتار فرزندتان
تقویت عملکرد فرزندتان
_________________________

افراد زیر در گفتگو حاضر خواهند بود:
o
o
o
o
o
o
o

معلم کالس ____________
معلم فنی ______________
مدیر مدرسه
مددکار اجتماعی مدرسه
روانشناس مدرسه
مترجم شفاهی
_______________________________

لطفا ً حداکثر تا تاریخ ____________________ به صورت کتبی حضور یا عدم حضور خود در قرار مالقات را به
اطالع ما برسانید .لطفا ً قسمت پایین را به فرزند خود بدهید تا همراه خود به مدرسه بیاورد.
__________________________
(امضا ،نام)
………………………………………………………………………………………………………✂
پاسخ:
نام کودک __________________:کالس کودک______________ :
 Oحاضر میشوم.
 Oتمایل دارم یک قرار مالقات دیگر تنظیم کنم
_______________________________
(امضا)

روز پیادهروی

رضایتنامه والدین
نام دانشآموز:
من با کلیه نکات برنامه که مستقیما ً به رویداد مربوط میشوند آشنا شدهام و با آنها موافق هستم .همچنین موافق هستم که فرزند من
بدون نظارت ،در طول رویداد در گروههای کوچک حرکت کند.

___________________

____________________________________

تاریخ

امضای یکی از سرپرستان قانونی

هماهنگی با دانشآموزان
من هنگام تنها حرکت کردن یا انجام کارها در گروههای کوچک با خودم تلفن همراه بر میدارم .قرارها (به ویژه اطالعات
مربوط به زمان و مکان مالقات) را رعایت میکنم .همچنین ساعت زنگ دار تلفن همراه را فعال میکنم تا به موقع در محل
مالقات باشم.
در صورت بروز مشکل( ،تأخیر ،تصادف و  )...به سرعت با خانم  /آقای
____________________________ به شماره ______________________ تماس میگیرم.
این شماره قبل از سفر در تلفن همراه من ذخیره میشود.

_____________________________

________________________________

تاریخ

امضای دانشآموز

اعالمیه برای سرپرستان قانونی جهت برگزاری یک اردوی کالسی
2/1
پس از ____________________________ از ____________ تا __________________
نام دانشآموز ________________________________ :کالس___ :

-1
من با برنامه اردوی کالسی پیشنهادشده و فعالیتهای مرتبط موافق هستم.

( ) بله
( ) خیر

-2
تأیید میکنم که فرزند من در حال حاضر عاری از بیماریهای مسری است و هیچ بیماری و شرایطی وجود ندارد که
شرکت وی در اردوی کالسی ذکر شده در فوق را با مشکل روبرو کند.
( ) بله
لطفا موارد زیر را در ارتباط با سالمتی فرزند من در نظر بگیرید
( ) خیر
)به طور مثال ،حساسیتها):
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

توجه :داروها نباید توسط معلمان ارائه شوند!!!
شما ممکن است مجبور شوید به کودک خود قرص سردرد ،پماد و غیره بدهید!
-3
مواردی که باید همراه کودک باشند:




کارت بیمه درمانی
کارت واکسیناسیون
کارت شناسایی

-4
در صورتی که حین اردوی کالسی رویداد شنا برنامه ریزی شده باشد،
دانش آموزان شرکت کننده باید مدرکی مبنی بر اثبات مهارت شنای خود ارائه دهند (به عنوان مثال نشان شنای "برنز").

( ) بله
( ) خیر

 -5اطالعاتی برای والدین:
به من تذکر داده شده است که اگر فرزندم از نظم یا دستورات معلمان همراه و سایر مراقبان پیروی نکند ،در صورتی که این امر به
صالح سایر دانش آموزان باشد ،مدرسه میتواند فرزندم را از حضور در رویدادهای مدرسه محروم نماید .در این صورت ،فرزندم پس
از صحبت با من و در صورت لزوم در معیت یک مراقب ،فوراً به خانه برگردانده میشود.
من موظف هستم تمام هزینههای حاصله را تقبل کنم .صرف نظر از این مسئله ،اقدامات انضباطی مدرسه نیز ممکن است اعمال شود.
من/ما اطالعات مربوط به اردوی کالسی را خواندهام/ایم و آن را میپذیرم/یم.
_______________________
مکان ،تاریخ

_______________________________________
امضای حداقل یک سرپرست قانونی

 -6اطالعات مربوط به کالس:
در اردوی کالسی هیچ نوع الکل یا مواد مخدری مصرف نمیشود.
مشروبات الکلی ذکر شده در باال ممنوع است .در صورت تخلف ،اقدامات انضباطی اعمال میشود.
_______________________
مکان ،تاریخ

______________________________
امضای دانشآموز

 -7در طول اردوی کالسی ،من/ما از طریق شماره زیر در دسترس هستیم:
در طول روز:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
شب:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

اعالمیه برای دانشآموزان بزرگسال و برگزاری اردوی کالسی
2/1
پس از ____________________________از ____________ تا __________________
نام دانشآموز _________________________________ :کالس___:

-1
من با برنامه اردوی کالسی پیشنهادشده و فعالیتهای مرتبط موافق هستم.

( ) بله
( ) خیر

-2
تأیید میکنم که فرزند من در حال حاضر عاری از بیماریهای مسری است و هیچ بیماری و شرایطی وجود ندارد که
شرکت وی در اردوی کالسی ذکر شده در فوق را با مشکل روبرو کند.
( ) بله
لطفا موارد زیر را در ارتباط با سالمتی فرزند من در نظر بگیرید
( ) خیر
)به طور مثال ،حساسیتها):
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

توجه :داروها نباید توسط معلمان ارائه شوند!!!
قرص سردرد ،پماد و غیره باید همراه شما باشد!
-3
مواردی که باید همراه کودک باشند:




کارت بیمه درمانی
کارت واکسیناسیون
کارت شناسایی

-4
در صورتی که حین اردوی کالسی رویداد شنا برنامه ریزی شده باشد،
دانش آموزان شرکت کننده باید مدرکی مبنی بر اثبات مهارت شنای خود ارائه دهند (به عنوان مثال نشان شنای "برنز").

( ) بله
( ) خیر

2/2
 -5اطالعاتی برای والدین:
به من تذکر داده شده است در صورتی که من از نظم یا دستورات معلمان همراه و سایر مراقبان پیروی نکند ،در صورتی که این امر به
صالح سایر دانش آموزان باشد ،مدرسه میتواند من را از حضور در رویدادهای مدرسه محروم نماید .در صورت لزوم ،ممکن است
من فوراً به خانه فرستاده شوم.
من موظف هستم تمام هزینههای حاصله را تقبل کنم .صرف نظر از این مسئله ،اقدامات انضباطی مدرسه نیز ممکن است اعمال شود.
من اطالعات مربوط به اردوی کالسی را خواندهام و آن را میپذیرم.
_______________________
مکان ،تاریخ

_______________________________________
امضای دانشآموز

 -6اطالعات مربوط به کالس:
در اردوی کالسی هیچ نوع الکل یا مواد مخدری مصرف نمیشود.
مشروبات الکلی ذکر شده در باال ممنوع است .در صورت تخلف ،اقدامات انضباطی اعمال میشود.
_______________________
مکان ،تاریخ

______________________________
امضای دانشآموز

 -7در طول اردوی کالسی از طریق شماره زیر میتوان به فرد مورد اطمینان من دسترسی پیدا کرد:
در طول روز:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
شب:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

اردوی کالسی  -فهرست اقالم مورد نیاز برای دانشآموز
ساک دستی

o
o
o
o
o
o

کارت شناسایی
کارت بیمه درمانی
کارت واکسن (کپی کافی است)
توشه سفر (خوردنی و نوشیدنی)
داروهای شخصی
گوشی همراه

لباس
کفش محکم
دمپایی
لباس
)ژاکت ،شلوار ،پلوور ،تی شرت ،جوراب ،لباس زیر)
لباس خواب
لباس ورزشی
)لباس شنا ،کفش ورزشی ،شلوارک/تی شرت)
بارانی

o
o
o
o
o
o
سایر موارد
o
o
o
o
o
o
o

اقالم بهداشتی
)مسواک ،خمیر دندان ،ژل دوش ،شامپو ،دستمال ،چسب زخم)
حوله
محافظ آفتاب
)عینک ،کاله نقابی ،کرم ضد آفتاب)
کوله پشتی
بطری آب
آداپتور ،شارژر
سایر لوازم شخصی

تذکرات:



مشروبات الکلی ،مواد مخدر و سیگار مجاز نیست!
لطفا ً نام و آدرس/شماره تلفن همراه خود را به چمدان خود بچسبانید

"همه چیز درباره کارآموزی"

کارآموزی چیست؟
کارآموزی اولین تماس با دنیای شغلی است .افراد در طی دوره کارآموزی چندین هفته (معموالً  3-2هفته) را در یک شرکت
میگذرانند تا بهتر بتوانند با یک شغل خاص آشنا شوند .کارآموزی همچنین روشی برای امتحان کردن یک شغل به شمار میرود.
در مدرسه ما کارآموزی برای آمادگی حرفهای الزامی است .حتی بعد از مدرسه ،به عنوان مثال برای بسیاری از دورههای
آموزشی حرفهای یا در طول تحصیل ،یک یا چندین دوره کارآموزی باید انجام شود.
آیا در قبال کار در دوره کارآموزی حقوقی پرداخت میشود؟
هیچ حق قانونی برای درخواست پرداخت وجود ندارد ،اما با وجود این برخی از شرکتها به کارآموزان خود پاداش میدهند.
چگونه مکانی برای انجام دوره کارآموزی پیدا کنم؟
اگر تصمیم خود را مبنی بر آشنایی بیشتر با یک حرفه گرفتهاید ،میتوانید با شرکتها مستقیما ً تماس بگیرید و یا میتوانید از
مسئول تماس در مدرسه کمک بگیرید .بسیاری از شرکتها به یک تقاضانامه و/یا انگیزهنامه نیاز دارند .در برخی از حرفهها،
گواهی پلیس مبنی بر عدم سوء پیشینه نیز درخواست میشود .این گواهی را میتوانید در محل/شهری که در آن ثبت نام کرده اید
درخواست دهید.
مسئول تماس/در مدرسه شما____________________ ____________________________________:
اطالعات مربوط به ساعت کار
اصوالً ساعت کار در طول دوره کارآموزی نباید از هشت ساعت در روز تجاوز کند .معموالً تعطیلیهای روزهای یکشنبه
و تعطیالت عمومی در مورد کارآموزان نیز صدق میکند ،اما استثنائاتی نیز وجود دارد .بنابراین اگر میخواهید به عنوان مثال
کارآموزی خود را در آتش نشانی ،در بیمارستانها یا رستورانها انجام دهید ،ممکن است مجبور باشید آخر هفتهها نیز کار کنید.
در این حالت ،ارائه دهنده کارآموزی باید یک روز استراحت را به کارآموز اعطا کند.

