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یز، والدین عز

آغاز سال تحصیلی رویداد مهمی برای فرزند شما و کل خانواده است. 

این بخش نوین از زندگی با شادی ها و مشکالت، انتظارات و عدم اطمینان همراه است. 
درعین حال شما به عنوان والدین می توانید به فرزندتاندر این زمینه کمک کنید.  مسأله 
کودکنقش جدیدی را به عنوان یک بچه مدرسه ای آغاز می کند. چه خوب خواهد بود 
یق توجه و تشویق پشتیبانی کنید. با فرزندتان، که در  هنگامی که شما از فرزندتان از طر
آینده به مدرسه خواهد رفت، در مورد مدرسه گفت وگو کنید. انگیزه ی خودتان را نشان 
دهید. اجازه بدهید فرزندتان به شما بگوید که در مورد مدرسه چه فکر می کند. شما 
ید و این بخش جدید از زندگی  می توانید همراه با فرزندتان از سال پیش از مدرسه بهره برب

را با لذت و کنجکاوی آغاز کنید. 

راهنمای والدین تمایل دارد به شما در همراه شدن با فرزندتان و پاسخ به پرسش های 
مهم در آماده سازی برای مدرسه کمک نماید. راهنمای والدین می تواند به شما در 
یرا حتی در مهدکودک نیز سال  حمایت و ارتقای فرزندتان کمک کند. شما تنها نیستید، ز
آماده سازی برای مدرسه دارای اولویت باالیی است. از فرصت های ناشی از رابطه اطمینان 

بخش میانه والدین، و طرح های پیشنهادی آن ها برای رشد فرزندتان استفاده کنید.

ین آرزوها را دارم.  بدین سان، برای شما و فرزندتان در این مرحله مهم رشد، بهرت

یستین پیوارتس کر
یر فرهنگ ایالت ساکسونی وز

خوشامدگویی
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رشد معنوی

رشد معنوی و شناخت آگاهانه به معنای توانایی تشخیص، 
دسته بندی، درک و کنرتل خود، دیگران و محیط است. این 
یک فرایند بسیار پیچیده است که در آن ادراک، تفکر، یادگیری، 
 وابسته به 

ً
و یادآوری به مه پیوسته هستند. این مهارت ها کامال

توجه و انگیزه ی افراد می باشند. 

در  می شناسند،  را  شکل ها  و  رنگ ها  کودکان  بازی،  این  در 

 شکست ناپذیر هستند. آن ها در 
ً

بازی های فکری آن ها معموال
سفر به طبیعت، چیزهای کوچک را کشف می کنند و صداها 
و بو ها را خوب تشخیص می دهند. آن ها داستان هایی خیالی را 
می پردازند. آن ها چیزها را مشاهده و درک می کنند، و آن ها را 

مقایسه و مرتب می کنند.

1 حوزه های رشد در حال گذار
ین ناپذیر است. برای گذار به مرحله مدرسه، حوزه های  کودکان به شکل متفاوتی رشد می کنند. هر کودکی یگانه و جایگز

یر دارای اهمیت ویژه هستند: رشد ز

رشد معنوی

"نگاه کن، یک پروانه!" دخرتی که لباس قرمز به حرکت 

است می گوید: "فکر می کنم این یک پروانه گوگردى 

است".

پسری که عینک زده است می باید: "این پرنده صدایش 

مانند توکا است".

کودکی که چکمه الستیکی به پا دارد می گوید: "من 

کنجکاو هستم که بدامن آیا قایق من می تواند روی آب 

شناور شود یا نه".
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رشد عاطفی و اجتماعی 

با  یکی  نزد ط  رتبا ا عمر  یی  ا بتد ا ی  ل ها سا ر  د عی  جتما ا رشد 
پرستان دارد. عشق، امنیت و اطمینان شرایط الزم برای  سر
کودک به شمار می روند تا اعتماد پایه" در او ایجاد شود. این 
اعتماد می تواند به کودک، توجه و شجاعت الزم را برای کنرتل 
یق امتحان کردن و تقلید  احساسات خود بدهد. کودکان از طر
کردن چگونگی یافنت دوست، گفت وگو و حل مسائل را یاد 
می گیرند و آرزوهای خود را ابراز می کنند. کودکان همراه با 

افراد دیگر حاضر در محیط در اتخاذ تصمیمات مناسب سنشان 
دخیل می شوند و راه حل هایی را برای مشکالت می یابند. این کار 
منجر به اعتماد به نفس می شود. در زندگی روزمره، کودکان 
یاد می گیرند که با شکست مواجه شوند، دیگران را درک کنند 

و بر وظایف چیرگی یابند.

رشد عاطفی و اجتماعی 

کودکی که لباس سزب بر تن دارد می گوید: "من این 

یرا همیشه در آن بازنده هستم". بازی را دوست ندارم، ز

دخرتی که لباس صورتی بر تن دارد می گوید: "گاهی 

مه باید بتوانی ببازی".

"ما  می گوید:  دارد  برتری  راه  راه  لباس  که  کودکی 

منصفانه بازی می کنیم."
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رشد جسمی و پویشی

رشد جسمی و پویشی

آب  روی  را  ها  قایق  "می توانیم  می کند:  پیشنهاد  زن 

یم". بیانداز
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رشد زبانی 

سخن گفنت یک مهارت است که در آدمی تعبیه شده است. 
برای اینکه زبان در کودکان رشد کند، آن ها نیاز به توجه، تماس 
پرستان، و پشتیبانی همه جانبه ی زبانی دارند. بسیار  پیوسته با سر
یاد گفت وگو شود و زمان الزم  مهم است که با کودکان ز
برای صحبت کردن به آن ها داده شود. برای مثال، آن ها گوش 
دادن، پرسیدن و درک حرکات دیگران، همانند حاالت چهره و 
یادی  بدن را یاد می گیرند. بلند خواندن مطالب می تواند ایده های ز

را برای رشد زبان ارائه کند، مانند الگوهایی برای بیان داستان های 
با کتاب های  شخصی و یا گسرتش بسامد واژگانی. برخورد 
گوناگون می تواند انگیزه ی الزم برای خواندن و افزایش رشد 
زبانی را به آن ها بدهد. رسانه های جدید مانند رایانک یا گوشی های 
هوشمند نیز می توانند بر اساس شرایط، سن و شکل کنرتل 

یر.  شده به کار گرفته شوند. زبان برای یادگیری امری است ناگز

رشد زبانی

 CD" :کودکی که هدفون به گوش داشت گفت

من تمام شد. می خواهید بگویم چه چیزی گوش 

می دادم؟"
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رشد معنوی 

 لذت اکتشاف و یادگیری را همراه با فرزندتان تجربه کنید.	 

ید.	   کمیت ها، شکل ها و رنگ ها در زندگی روزمره را نشان داده و نام برب

یادی را به فرزندتان بدهید تا اطالعاتی را از جهان کسب کند.	   فرصت های ز

 با فرزندتان در مورد چیزهایی که فکر می کنید و تجربه می کنید گفت وگو کنید.	 

 هنگامی که فرزند شما در انجام کاری پیروز می یابد، او را تمجید کنید.	 

رشد عاطفی و اجتماعی 

 به فرزندتان فرصت امتحان کردن و مشارکت در مسائل را بدهید.	 

ین کنید و آن ها را پیاپی انجام دهید.	   قوانین زندگی روزمره را همراه با فرزندتان تمر

ید. 	   امکان آمیزش و رفت و آمد با کودکان دیگر را فرامه آور

ید.	   کنجکاوی او را در مورد مدرسه برانگیز

 به فرزندتان نشان دهید که چگونه با شکست، نومیدی و ترس کنار بیاید.	 

در اینجا پیشنهادات دیگری در مورد چگونگی حمایت از فرزند شما وجود دارد، به ویژه در 
حوزه های رشد که برای گذار به مرحله مدرسه اهمیت دارند:



9 |

رشد جسمی و پویشی 

یادی را برای حرکت، ورزش و بازی به فرزندتان بدهید.	   فرصت و زمان ز
 

ید.	   قوانین بهداشت فردی را به او بیاموز
 

 به وضعیت صحیح و رژیم غذایی سامل توجه کنید.	 
 

 فرصت پرتاب کردن، پرش، تعادل وزن و همچنین نقاشی، صنایع دستی و آواز خواندن را  	 
به او بدهید.  

 
امکان انجام فعالیت های روزانه به شکل مستقل را برای فرزند خود را فرامه کنید.	 

رشد زبانی  

 وقت الزم را برای گفت وگو کردن با فرزندتان اختصاص دهید.	 
 

 برای فرزندتان کتاب بخوانید و در مورد تفکرات و احساسات با او گفت وگو کنید.	 
 

 به زبان قابل فهم برای ارتباط گیری با او توجه کنید.	 
 

 از فرزندتانسوال بپرسید و به او امکان پرسیدن را بدهید.	 
 

 توجه او را به زبان نوشتاری جلب کنید. 	 
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2   شرایط زندگی روزمره
شما شرایط مختلفی را در زندگی روزمره همراه با فرزندتان تجربه می کنید. شما در همه موارد می توانید فرزندتان را 
برای زندگی و مدرسه آماده کنید. خواه در هنگام غذا خوردن با یکدیگر، در زمین بازی، در طبیعت و یا به هنگام رفنت 
یق تجربه کردن و مشارکت در زندگی روزمره و نیز درگیری در شرایط خاص در خانواده، امور  به تختخواب. کودکان از طر
گوناگون را یاد می گیرند. حوزه های رشد گوناگون می توانند همیشه وجود داشته باشند. مهم آن است که شما انرژی 

و امنیت را در شرایط مختلف برای فرزندتان فرامه کنید.

ینه هایی از شرایط زندگی روزمره هستند و پیشنهادهاییرا برای شمارش، قصه گویی، تفکر و تقلید ارائه  یر نشان دهنده گز تصاویر ز
می کنند.

یف پویشی: مالیدن کره روی نان، خوردن با قاشق و چنگال،  مهارت های ظر

آداب سفره، احرتام. گذاردن قاشق و چنگال و ظروف به تعداد افراد.
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باال رفنت، حفظ تعادل، حرکت در ترافیک ، توانایی یافنت راه حل در درگیری ها، شکیبایی 

ورزیدن، قوانین اجتماعی، درخواست کمک، مه اندیشی پیرامون دادگری.
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یدن از روی مانع و سنگ، تنفس عمیق، گسرتش دانش در مورد جهان، کشف چیزهای جدید، به خاطر  پیاده روی، پایداری، پر

یست و گفت وگو پیرامون چیزهای کشف شده. سپردن شکل برگ های درختان، نگاهداری از محیط ز
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روخوانی، تندرستی، مراقبت از دندان ها، لباس پوشیدن بی کمی دیگران ، توجه 

به زمان، حل یک مسأله، انجام یک وظیفه، مسئولیت پذیری برای امور.
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همراه با فرزندتان به عکس نگاه کنید. 
یادی برای کشف کردن وجود دارند، که می توانند  چیزهای ز

کنجکاوی را در مورد مدرسه بر انگیزند. 
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همراه با ثبت نام کودکان برای مدرسه و فرایند ورود به مدرسه مسئولیت پذیری در مدرسه ابتدایی نیز آغاز می شود. در این زمان 
مهدکودک ها و مدارس ابتدایی ارتباط نزدیکی با یکدیگر خواهند داشت. بیشرت سازمان ها، قراردادهای همکاری امضا می کنند. 

والدین و کودکان نیز حضور فعال در آن دارند.

براساس برنامه آموزشی ایالت ساکسونی، مهدکودک ها چندین سال فرصت تجربه و یادگیری را در اختیار کودکان می گذارند، به ویژه 
در سال آماده سازی برای مدرسه. کارشناسان آموزش، حوزه های رشد مربوط به بازی و یادگیری را بررسی می کنند:

3    آماده شدن برای ورود به مدرسه
آمادگی برای حضور در مدرسه تنها در سال آخر مهدکودک به وجود نمی آید، حتی اگر حوزه های تجربی با سن گسرتش 
پیدا کنند. آماده سازی کودکان برای مدرسه، و به ویژه تشخیص نیازهای یادگیری فردی کودکان و ایجاد شرایط یادگیری 

انگیزشی. 

از آنجا که یادگیری به صورت کلی روی می دهد، حوزه های مختلف آموزش در مراقبت های روزانه مراکز مهدکودک با مه ادغام 
می شوند. در پروژه های مشرتک و به شکل بازی، کودکان فرا می گیرند که یادگیری شامل انواع فعالیت های مختلف است که

رشد معنوی  

یاضی و علوم(	   برای مثال کشف کردن، نظم، به خاطر سپردن )آموزش ر

رشد عاطفی و اجتماعی

 برای نمونه تشخیص، درک و احرتام به دیگران )آموزش بدنی و اجتماعی(	 

رشد جسمی و پویشی

یبایی شناسی(	   برای نمونه، نقاشی، رقص، حفظ تعادل )آموزش جسمی و ز

رشد زبانی

 برای نمونه گوش دادن، بیان کردن، پرسیدن )آموزش برقراری ارتباط( 	 
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آزمون ورودی مدرسه

پزشکان کودک و سرویس های پزشکی جوانان، یک آزمایش 
پزشکی ورودی را برای همه آغاز کنندگان مدرسه برگزار می کنند. 
این آزمایش الزامیاست. این آزمایش در مدرسه و یا در سازمان 
تندرستی، تا 31 ژانویه، پیش از ورود به مدرسه، برگزار می شود. 

یافت خواهید کرد.  شما یک دعوت نامه در

گاهی اوقات والدین و فرزندان پیش از این آزمون اضطراب دارند. 
اما این دلهره کامال بی جاست. هر کودک دارای شکل رشد 
منحصر به فردی است که شما از زمان تولد به عنوان پدر و مادر، 
شاهد آن بوده اید. هدف از این بررسی، ارزیابی نحوه رشد فرزند 
شما از نظر حوزه های رشد مرتبط با مدرسه است. فرزند شما 
جامه ی بازی نشان خواهد داد که چه کارهایی می تواند انجام 

با پزشک  دهد. شما در یک گفت وگوی متقابل می توانید 
صحبت کنید. وی در صورت لزوم، می تواند نکات مربوط به 

فرصت های حمایت را از دیدگاه پزشکی به شما ارائه بدهد.

یق واکسن  همچنین رشد سامل نیازمند محافظت مناسب از طر
در برابر بیماری های عفونی است. با پزشک فرزندتان در این مورد 
یابید کدام واکسن  تقویتی در هنگام ورود  گفت وگو کنید تا در

به مدرسه پیشنهاد می شود.

آموزش نیازهای ویژه

کودکانی که دچار ناهنجاری های مشخص  در رشد هستند، از 
پشتیبانی های ویژه در طول مرحله ورود به مدرسه برخوردار می 
شوند در گفت وگو با مدیر مدرسه، والدین در مورد فرصت های 
ش  رو س  سا ا بر  می شوند.  ه  گا آ رسه  مد ر  د ن  کا د کو رشد 
تشخیص، می توان اطمینان حاصل کرد که آیا نیازهای ویژه 
وجود دارند یا نه، و کدام مدرسه برای تأمین آن ها مناسب تر 

است. 

، امکان آموزش عمومی در مدرسه ابتدایی وجود دارد. 
ً
اساسا

یافت  در اینجا، کودکان پشتیبانی های ویژه را از طرف معلمین در
 نیازمند زمان بیشرتی برای تکمیل 

ً
می کنند. این کودکان معموال

یک وظیفه، ابزارهای ویژه و یا اطالعات آموزشی فردی هستند. 
آن ها گاهی اوقات باید روش های دیگری برای یادگیری بیابند. 

بسته به ماهیت نیازهای ویژه آموزشی، کودکان می توانند در یک 
مدرسه آموزش عمومی تحصیل کنند. برای نمونه، کالس های 
ینه های درمان و  درس با تجهیزات ویژه، مواد آموزشی فردی و گز

مراقبت در دسرتس هستند. آموزگارانی که آموزش های ویژه 
دیده اند، از کودکان در مدرسه حمایت می کنند.

در ماده 4c، بند 5 از الیحه مدارس ایالت ساکسونی تصویب شده 
پرست می تواند تعیین کند که کودک او، که نیازهای  که یک سر

ویژه آموزشی دارد، در کدام مدرسه تحصیل کند. 

تا آغاز مدرسه، همچنان جلساتی مورد نیاز به شمار می روند و تصمیماتی باید اتخاذ شوند.
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راه ایمن به مدرسه

 نادیده گرفته می شود، اما اهمیت 
ً

راه ایمن به مدرسه معموال
پرست می توانید پشتیبانی  بسیاری دارد. شما به عنوان یک سر

مناسبی از فرزندتان داشته باشید.
 

حتی پیش از نام نویسی، شما می توانید با فرزندتان فکر کنید 
ید که راه کدام مدرسه ایمن تر است. مسیر  تا تصمیم بگیر
ید و رفت وآمد  ین راه نیست. وقت بگذار ایمن، همیشه کوتاه تر
ین کنید. احتماالت خطر و یا  به مسیر مدرسه را با فرزندتان تمر
رفتارهای نادرست رانندگان را به فرزندتان گوشزد کنید. فرزند 

خود را پشتیبانی کنید تا بتواند خودش راه مدرسه را بپیماید. 

بسیار مهم است که فرزندان شما در خیابان، قابل رؤیت باشند.  
لباس های روشن و رنگی، عالیم براق روی لباس و کیف، و کاله 

روشن عالیم مهمی برای رانندگان هستند.
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کیف مناسب برای مدرسه

 برای کودکان، کیف یک وسیله تزئینی است، عالمتی مبنی بر 
اینکه آن ها بچه مدرسه ای شده اند. حتی مدت ها پیش از ورود 
به مدرسه، آن ها ذهنیتی از شکل، رنگ و طرح کیف خود را دارند. 

با این حال، برای شما، مسائل بسیار متفاوتی اهمیت دارند: 

 کدام کیف مناسب است؟ 	 
یر مناسب هستند؟	   آیا همة لوازم تحر
 آیا فضای کافی برای جعبه نان و بطری   	 

نوشیدنی وجود دارد؟  
 آیا بسنت کیف به راحتی می تواند توسط خود  	 

کودک انجام شود؟  
 آیا کیف به تنهایی می تواند بایستد؟	 

 آیا کیف محکم و ضد باران است؟	 
همه این جنبه ها باید تا حد ممکن با گرایشاهای فرزند شما 
یر را نیز در انتخاب کیف در  متناسب باشند. افزون بر آن، نکات ز
ید: کیف دارای رنگ روشن و نوارهای بازتابنده می تواند  نظر بگیر
هن  امنیت بیشرتی در خیابان برای فرزند شما ایجاد کند. بندهای پ
و بالشتک پشتی می تواند حمل کیف را آسان سازد. اندازه کیف 
و وزن خالی آن باید با اندازه و وزن فرزند شما متناسب باشد. 
بعنوان یک قانون کلی: وزن یک کیف پر نباید از 10 در صد وزن 

بدن کودک بیشرت باشد.
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مواد مناسب

ید کیف به پایان رسید، باید در مورد  پس از آنکه چالش بزرگ خر
یر نیز تأمل کنید. هرمدرسه ابتدایی خودش تعیین  ید لوازم تحر خر

یری مورد نیاز هستند. می کند که چه لوازم تحر

 در ماه مه/ژوئن پیش از 
ً

در جلسه اولیا و مربیان، که معموال
نام نویسی مدرسه ابتدایی برگزار می شود، شما در می یابید که 
یری نیاز دارد. شما می توانید پرسش  کودک شما به چه لوازم تحر

های خود را با اطمینان از معلمین مدرسه بپرسید.

اگر فرزند شما چپ دست است، این یک ویژگی است، نه یک 
ضعف. به منظور پشتیبانی از فرزند شما در این زمینه، ابزارهای 
روان  )مانند  ست  ا به وجودآمده  ستان  د چپ  برای  مختلفی 

.) نویس، قیچی، و قلم-گیر

دگرگونی در برنامه  ی روزانه

آغاز مدرسه تنها یک مرحله جدید زندگی برای فرزند شما نیست. 
بلکه زندگی خانوادگی شما نیز

متفاوت خواهد بود. 

فرزند شما گام بلندی در زندگی برمی دارد و در بسیاری از موارد 
نیازمند پشتیبانی و اتکا به شما است. شاید شما بتوانید کمی 
وقت بیشرتی برای کالس اولی ها، به ویژه در چند هفته اول 
مدرسه اختصاص دهید. در مورد تجربیات مدرسه از او بپرسید. 
همراه با فرزندتان در کسب پیروزی ها شادی کنید. در هر جا که 

نیاز است، به او کمک کنید. به او اطمینان بدهید.
رشد  حیاتی  مراحل  در  می کنند  آغاز  را  مدرسه  که  کودکانی 
هستند. یک فعالیت روزانه متناسب، پیش نیازی برای یادگیری 

لذت بخش و موفقیت آمیز در مدرسه است. 

آغاز روز با صبحانه، فعالیت ورزشی به اندازه کافی، دوره های 
یابی نیتو، زمانی برای گفتگو و تجربیات مشرتک  اسرتاحت برای باز
، و خواب کافی می توانند یادگیری فرزند شما را در مدرسه بیشرت 

کنند. 
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4  ورود به انجمن کودکیاری

در حالی که کودکان ملزم به حضور در مدرسه ابتدایی هستند، 
یربای آن ها اختیاری است. در ایالت  رفنت به انجمن کودکیار
ساکسونی، زمینه مراقبت های پس از مدرسه بر اساس نیاز انجام 
می شود. شما به عنوان پدر و مادر، می توانید به دلخواه تصمیم 
یاستفاده  ید که آیا برای فرزندتان از طرح انجمن کودکیار بگیر
کنید یا نه. اگر این گونه باشد، می توانید یک قرارداد مراقبت را 
یامضا کنید. حق عضویت والدین در انجمن  با انجمن کودکیار

کودکیاری از سوی همین سازمان برداشت می شود. 

هنگام نام نویسی مدرسه، بپرسید که روال های نام نویسی 
محلی چگونه انجام می شود.

 متفاوت از 
ً

یدو مجموعه کامال مدرسه ابتدایی و انجمن کودکیار
 وظیفه آموزش 

ً
یکدیگر به لحاظ ساختاری هستند، و مجموعا

را برای کودکان ورودی دارند. شما به عنوان پدر و مادر، یکی از 
شرکای مهم و ضروری در این زمینه هستید. در گفت وگو با 

شما و فرزندتان، نیازهای مشرتکین در طراحی مدرسه و انجمن 
یربرسی می شوند.  کودکیار

یوابسته به شرایط  همکاری میان مدرسه و انجمن کودکیار
ی  ها د قراردا وارد  سازمانها  منظور،  این  ی  برا ست.  ا محلی 
به  تجربی  و  آموزشی  فضاهای  آن  در  که  می شوند  همکاری 
شکل هماهنگ، زندگی تحصیلی کودکان را تشکیل می دهند.
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چارچوب حقوقی و زمانی  5

آغاز تحصیالت اجباری
بر اساس - ماده 27 بند 1 از مقررات مدارس ایالت ساکسونی

در آغاز سال مدرسه، همه کودکانی که تا 30 ژوئن سال تقویمی 
کنونی به سن شش سالگی رسیده باشند، باید در مدرسه حضور 
یابند. کودکانی که شش سالگی را تا سی ام سپتامرب سال تقویمی 
کنونی به پایان رسانده باشند و توسط والدین در مدارس ثبت نام شده 

باشند نیز باید تحصیالت اجباری را بگذرانند.

نام نویسی در مدرسه
بر اساس - ماده 3 بند 1 تا 7 از مقررات مدارس ابتدایی

کودکانی که در سن مدرسه قرار دارند باید توسط والدین از 1 تا 15 سپتامرب سال پیش از نام نویسی، در مدرسه ثبت نام شوند.

نکته
یخ نام نویسی در مدرسه به شکل معمول به والدین اعالم می شود. تار

نام نویسی زودهنگام
بر اساس - ماده 27 بند 2 از مقررات مدارس ایالت ساکسونی؛ ماده 3، بند 2 حکم 2 از مقررات مدارس ابتدایی

کودکانی که هنوز به لحاظ سنی نیازی به ورود به مدرسه ندارند، می توانند در مدرسه ابتدایی به درخواست والدین در آغاز سال تحصیلی 
یکی الزم برای حضور در مدرسه باشند. پذیرفته شوند، به این شرط که دارای رشد ذهنی و فیز

نکته
مشاوره تحصیلی می تواند با فرایند تصمیم گیری همراه شود. با رضایت والدین، مراکز مهدکودک می توانند در این امر شرکت جویند. 
براساس تصمیم اتخاذ شده، والدین ملزم به اطمینان از حضور فرزندشان در مدرسه هستند. تصمیم به عدم حضور کودک در 
یه سال ثبت نام انجام  مدرسه نمی تواند به شکل یک جانبه از طرف والدین گرفته شود. نام نویسی در مدرسه ابتدایی باید در 28 فور

شده باشد.

 )SächsSchulG( و مقررات مدارس ابتدایی )SächsSchulG( ین قوانین در حوزه مقررات مدارس ایالت ساکسونی مهم تر
عرضه شده اند.
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سگ می گوید: "من مه می خوامه!".

بازگرداندن به کالس پیش
بر اساس -ماده 27 بند 3 از مقررات مدارس ایالت ساکسونی؛ ماده 4 بندهای 3 و 4 از مقررات مدارس ابتدایی

بازگرداندن به کالس پیشفقط در موارد استثنایی امکان پذیر است. مدیر مدرسه تصمیم می گیرد که آیا به واسطه رشد ذهنی یا 
یکی، کودک می تواند در کالس موفق باشد یا خیر، و اینکه آیا شواهدی از نیاز به آموزش های ویژه وجود دارد یا خیر. فیز

نکته
بازگرداندن به کالس پیشفقط برای یک بار امکان پذیر است. در همکاری با والدین و کارمندان آموزشی مرکز مهدکودک، مدیر مدرسه 

پیرامون اقدامات پشتیبانیی مناسب تصمیم می گیرد.

پخش آگهی پذیرش در مدرسه
بر اساس - ماده 27 بند 4 از مقررات مدارس ایالت ساکسونی 

تصمیمات الزم توسط مدیر اتخاذ می شوند.

نکته
تصمیم به صورت مکتوب براساس اطالعات ماه مه/ ژوئن به والدین اعالم می شود.

آزمون ورودی مدرسه
SchulGesPflVO 26 از مقررات مدارس ایالت ساکسونی؛ ماده 4 بند 4 ازa براساس - ماده

 تا 31 ژانویه سالی که کودک در آن نام نویسی می شود، برگزار خواهد شد. این آزمون در کالس های 
ً

آزمون ورودی مدرسه معموال
یخ و مکان آزمون آگاه  مناسب مدرسه ابتدایی و یا مجموعه های سازمان امور تبهداشت انجام می شود. مدیر مدرسه، والدین را از تار

میکند و اشاره می کند که حضور والدین در زمان آزمایش الزامی است.

حوزه نام نویسی مدرسه
بر اساس - ماده 25 بند 1 تا 3، 5 از مقررات مدارس ایالت ساکسونی؛ ماده 3 بند 5 از مقررات مدارس ابتدایی

در مدرسه ابتدایی دارای یک حوزه به ویژه است. اگر والدین درخواست کنند 
که فرزند آن ها در یک مدرسه ابتدایی خارج از حوزه مربوطه حضور داشته 
یه سال ثبت نام  باشد، باید برای پذیرش در مدرسه ابتدایی حداکرث تا 15 فور
درخواست بدهند، دالیل خود را بگویند و در صورت نیاز، فرزند خود را جهت 

بازدید بربند. 
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ثبت نام در مدرسه ابتدایی خصوصی
بر اساس -ماده 3 بند 1، 3 و 4 از مقررات مدارس ابتدایی

والدین می توانند فرزند خود را در مدرسه خصوصی ثبت نام کنند. آن ها می بایست این مسأله را به صورت مکتوب به همراه نام 
یخ نام نویسی، اعالم کنند. این اعالم والدین بر  مدرسه ابتدایی خصوصی، به حوزه مدرسه خودشان تا 15 سپتامرب سال پیش از تار
اساس ماده 3، بند 2 از مقررات مدارس ابتدایی، به عنوان ثبت نام در مدرسة ابتدایی حوزه مورد بررسی قرار می گیرد. به درخواست یک 
مدرسه خصوصی دارای مجوز، والدین فرزند خود را، جهت پذیرش، در مدرسة ابتدایی دولتی حوزه خودشان، نام نویسی خواهند کرد.

نکته
تصمیم به پذیرش با مدرسه خصوصی است.

همکاری مهدکودک و مدرسه ابتدایی
براساس -ماده 5، بند 4 و 5 از مقررات مدارس ایالت ساکسونی؛ ماده 5، بند 2 از مقررات مدارس ابتدایی

با رضایت کتبی والدین، آموزگاران می توانند به بررسی پرونده ی رشد کودک بپردازند. به ویژه در مورد کودکان دارای خصوصیات ویژه 
رشد، می توان از میزان رشد کنونی در مرکز مهدکودک اطمینان حاصل کرد و پشتیبانیی الزم را با والدین هماهنگ نمود. 

نکته
 در هفته های اول مدرسه مشخص می شود.

ً
وضعیت رشد کنونی معموال

ثبت نام کودکانی که زبان مادری آن ها 
آلمانی نیست، یا فقط آلمانی نیست

بر اساس -ماده 3 بند 6 از مقررات مدارس ابتدایی

برای کودکانی که زبان مادری آن ها آلمانی نیست یا تنها آلمانی نیست، مشاور آموزشی ویژه ای به درخواست والدین 
ارائه می شود.

پسری که پیراهن زرد رنگ به تن دارد به ترکی می گوید 

"مدرسه". دخرتی که عینک دارد به روسی می گوید 

"مدرسه". سگ می گوید "واق واق".



25 |

شما در مقام والدین می توانید 

 از فرزندتان در سال پیش از مدرسه پشتیبانی کنید اگر آن ها نقاط ضعف و قوت فرزند شما  	 

را بپذیرند  

 نیازها و احساسات وی را جدی بگیرند و به آن پاسخ بگویند	 

 انواع تجربیات روزمره را با فرزند شما به اشرتاک بگذارند، 	 

 و به پرسش های وی پاسخ بگویند	 

 فرزندتان را تشویق به کشف، حرکت، بیان، بازی 	 

 مواجهه مطمنئ با اشتباهات، بازگشت به عقب، و شکست	 

 در خصوص مشکالت، شرایط غیرمعمول، و عدم اطمینان نمایند	 

کنجکاوی در مورد مدرسه  6

آشنایی با مدرسه
معرفی مدرسه در روز شنبه پیش از آغاز اولین روز مدرسه 
خودشان  فرزندان  به  والدین  از  بسیاری  می شود.  انجام 
هند د می  چکی  کو ی  یا ا هد و  ت  شکال ز  ا پر  ی  ها  کیسه 

)پاک کن، خودکار …(.
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جایی برای یادداشت برداری
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