داﻧش آﻣوزان ﮐﻼﺳﮭﺎ  ABCﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ در ﺧﯾﺎﺑﺎن) (Schloßstraße
درﻣدرﺳﮫ ﻣﺎ ﺗدرﯾس ﺳﺎﻋت ھﻔت و ﭘﻧﺟﺎه دﻗﯾﻘﮫ ﺷروع ﻣﯾﺷود از ﺳﺎﻋت ھﻔت و ﭼﮭل دﻗﯾﻘﮫ
ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﺎﯾﻧد
ھﻣﮫ ی واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧدان آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳن ﻣدرﺳﮫ رﺳﯾده اﻧد از طرﯾق ﺷﮭرداری ﺷﮭر ﺗروﯾزدورف
ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﺑﯽ در ﻣورد روش ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣطﻠﻊ ﻣﯾﺷوﻧد در ﺣﯾطﮫ ی ﺛﺑت ﻧﺎم در ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﺎ
ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺟﻠﺳﮫ ای ﻋﺻرھﺎ ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷود در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻣﺎ در ﻣورد ﺳﺑﮏ ﮐﺎر ﻣدرﺳﮫ
اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم و ﺑﮫ ﺳواﻟﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯾدھﯾم و ھﻣﭼﻧﯾن از ﮐﻼﺳﮭﺎی درس و ﮐﻼﺳﮭﺎی ﻣراﻗﺑت
ﺗروﮔﺎﺗﺎ و آوو دو ﻣرﮐزی ھﺳﺗﻧد از ﻓرزﻧدان ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی ﺗروﮔﺎﺗﺎ و آوو ﺻﺣﺑت و ﺑﺎزدﯾد ﻣﯾﮑﻧﯾم
ﮐﮫ ﻓرزﻧدان ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ﻣدرﺳﮫ در آﻧﺟﺎ ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﻗرار ﮔﯾرﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑرای
ﻋﻼوه ﺑر ﺟﻠﺳﮫ ﻧﺎﻣﺑرده ﺷﺧص ﻣﯾﺗواﻧد در روزھﺎی ﺛﺑت ﻧﺎم ﺻﺑﺣﮭﺎ از ﺳﺎﻋت واﻟدﯾن ﺷﺎﻏل
ھﻔت و ﻧﯾم در ﻟﯾﺳت ﺛﺑت ﻧﺎم ﺟﮭت اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻧد ﺛﺑت ﻧﺎم ﺗﻠﻔﻧﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
در ھﻧﮕﺎم ﺛﺑت ﻧﺎم ﻓرزﻧد ﺧود ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﻋﮑس ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ای ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن "ﻧﻣﯾﺷود ﻟطﻔﺎ
اطﻼﻋﺎت ﻓرزﻧد ﻣﺛل ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺣل ﺗوﻟد و ﻏﯾره وھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﯾﺎ ﺑرﮔﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﮭد ﮐودک
ھﻣﭼﻧﯾن ﮔواھﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم از ﺷﮭرداری ﺗروﯾزدورف را ھﻣراه ﺧود ﺑﯾﺎورﯾد

ﺷروع  -آﻏﺎز

A

ﺛﺑت ﻧﺎم

 .در ﺻورت ﺗﮏ ﺳرﭘرﺳت ﺑودن ﺣﮑم ﺣﺿﺎﻧت ﻓرزﻧد اﻟزاﻣﯽ اﺳت
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﺟﺎزه دھد ﻣﺎ ﺑرای داﻧش آﻣوزان ﺳوم وﭼﮭﺎرم ﮐﺎر ﺗﯾﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﮔروه ﮐر ﺛﺎﺑت وﯾﮏ ﺗﯾم ﻓوﺗﺑﺎل و ﯾﮏ ﺗﯾم ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر
ﺑﮫ اﺟرا دراورﯾم اﮔر ﺷﺧﺻﯽ از داﻧش اﻣوزان در ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺗﯾﻣﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧد ﺑﮫ ﺷرﮐت
ﻣﻧظم در آن ﻣوظف اﺳت
ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﻌد از ﻣدرﺳﮫ ﺗﺎ ﺳﺎﻋت دو ﺑﻌد از ظﮭر ﻣراﻗﺑت ﺷوﻧد ﺷﮭرﯾﮫ در ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت
اﯾن ﻧوع از ﻣراﻗﺑت را واﻟدﯾن ﻣوظﻔﻧد ﺑرﻋﮭده ﺑﮕﯾرﻧداطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر را ﻣﯾﺗواﻧﯾد در وب ﺳﺎی
در طﺑﻘﮫ ی اول ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ی ﻣدرﺳﮫ ﻗرار دارد در زﻣﺎن ﺗدرﯾس داﻧش آﻣوزان ﺑﮭﻣراه ﻣﻌﻠم ﺑﮫ
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾروﻧد و اﺟﺎزه دارﻧد ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎﯾﯽ را ﺑﮫ اﻣﺎﻧت ﺑﮕﯾرﻧد
 :ﺑرای ﮐودﮐﺎن ذﯾل ﺷﮭرداری ﺗروﯾزدورف ھزﯾﻧﮫ ی ﺑﻠﯾط اﺗوﺑوس را ﺑرﻋﮭده ﻣﯾﮕﯾرد
ﮐودﮐﺎن ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻣﺎ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻣدرﺳﮫ اﺳت و ﻣﺳﺎﻓت ﺑﯾن ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ و
.ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﺷﺗر از دو ﮐﯾﻠوﻣﺗر اﺳت
ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﻧطﻘﮫ . ALTEN RATHھﺳﺗﻧد
ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻟن ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺑﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﭘﺎﻧزده ﺳﯾﺳﺗم و ﺟﺎﯾﮕﺎه دارﯾم وھﻣﭼﻧﯾن در ﮐﻼﺳﮭﺎ ﺣدودا ﺳﯽ
.ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯾﺎر ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر دارﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ی دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ از ﺳرﻗت اﯾﻣن ھﺳﺗﻧد
ﯾﮏ ﻣرﺗﺑﮫ در ﭘﺎﯾﯾز ﺑرای ھﻣﮫ ی ﮐودﮐﺎن ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ واﻟدﯾن ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷود در اﻧﺟﺎ اﻣﮑﺎن ﯾﮏ
ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت و ﮔﻔﺗﮕوی اﻧﻔرادی ﺑﺎ ﻣﻌﻠم ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد زﯾﺎد وﺟود دارد ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﮔﻔﺗﮕو
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮕوی دﯾﮕری ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺳﺎﻋت ﮔﻔﺗﮕو را ﺑﮫ ﻣﻌﻠم اطﻼع دھﯾد
ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در طول ھﻔﺗﮫ ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد
اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧد در ﻣدرﺳﮫ ﺣﺿور ﭘﯾدا ﮐﻧد ﺻﺑﺢ ھﺎ در ﺻورت اﻣﮑﺎت ﺗﺎ ﺳﺎﻋت ھﻔت
وﻧﯾم ﺑﮫ ﺗﻠﻔن ﺛﺑت ﺑﯾﻣﺎری ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و از طرﯾق ﭘﯾﻐﺎﻣﮕﯾر ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد و ﻟطﻔﺎ ﻧﺎم ﻓرزﻧد و
ﮐﻼس او را ذﮐر ﮐﻧﯾد و از روز ﺳوم ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﯾﺎز اﺳت
022412507336
زﻣﺎن ﺗﻌطﯾﻼت را ﻣﯾﺗوان در ﺗﻘوﯾم ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﺎ ﯾﺎﻓت در آﻧﺟﺎ روزھﺎی ﺗﻌطﯾل اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر
ﻗﺎﺑل دﯾدن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ھﻣﮑﺎران ﻣدرﺳﮫ در ﺟﻠﺳﮫ ای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺷده و
ﺗﻌطﯾل اﻋﻼم ﺷده
ﺟﺷن اﻋﯾﺎد در ﻣدرﺳﮫ ﻣﺎ در طﯽ ﺳﺎل ﺟزﻋﯽ از ﺑرﻧﺎ ﻣﮫ ی ﮐﺎری ﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻣﺎ ﺑﻘﯽ اطﻼﻋﺎت را
ﻟطﻔﺎ در وب ﺳﺎﯾت ﻣدرﺳﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾد
در ﺳﺎﻋت ﻧﮫ و ﺑﯾﺳت دﻗﯾﻘﮫ زﻧﮓ ﺗﻔرﯾﺢ ﮐوﺗﺎه در ﺣدود ده دﻗﯾﻘﮫ ﺑرای ﺧوردن ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﺷروع
ﻣﯾﺷود ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﯾﮏ ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ی ﺳﺎﻟم ﺑدون ﺷرﯾﻧﯽ و ﻧوﺷﯾدﻧﯾﮭﺎی ﺷﯾرﯾن ﺑدھﯾد ﺑﭼﮫ ھﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑطری ھﺎی ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺧود را ﻣﺟددا ﺗوﺳط ﺷﯾر آب ﭘر ﮐﻧﻧد
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ﮐﺎر ﺗﯾﻣﯽ
ﻣراﻗﺑت و ﻧﮕﮭداری از
ﻓرزﻧدان

B

ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﺑﻠﯾط اﺗوﺑوس
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر

C

ﺟﻠﺳﺎت ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ واﻟدﯾن

E

)ﺗوﺟﯾﺢ( ﻋذر ﻣوﺟﮫ

روزھﺎی ﺗﻌطﯾل
ﺟﺷﻧﮭﺎ و ﺿﯾﺎﻓت ھﺎ
ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ

F

ھر ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت ھﺷت ﺻﺑﺢ ﯾﮏ ﻋﺑﺎدت دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ در ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺷﮭر در ھﯾﭘوﻟﯾﺗوس
ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ھر ﭼﮭﺎرده روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﯾن داﻧش اﻣوزان ﮐﻼس دوم و داﻧش اﻣوزان
ﮐﻼس ﺳوم و ﭼﮭﺎرم ﺗﻌوﯾض ﻣﯾﺷود داﻧش اﻣوزان ﺑر طﺑق ﻗﺎﻧون ﺗوﺳط ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧود
ھداﯾت و ﻣراﻗﺑت ﻣﯾﺷوﻧد ھﻣﭼﻧﯾن در اﺧرﯾن ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ی ﻗﺑل از ﺗﻌطﯾﻼت ﮐرﯾﺳﻣس ﯾﮏ ﻋﺑﺎدت
دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻣﺎن ﻗﺑل از ﮐرﯾﺳﻣس ﺑرای ھﻣﮫ ی ﺑﭼﮫ ھﺎ در ﻣدرﺳﮫ ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷود و
ھﻣﭼﻧﯾن در آﺧرﯾن ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ی ﻗﺑل از ﺗﻌطﯾﻼت ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﻋﺑﺎدت دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ ﺻورت
ﻣﺳﺎﻓرت ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷود
ﺗﮑﺎﻟﯾف ﺧﺎﻧﮫ از دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ داده ﻣﯾﺷود ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﮑﺎﻟﯾف ﺷب ﺑرای داﻧش آﻣوزان
ﮐﻼس اول و دوم ﺷﺎﻣل ﺳﯽ دﻗﯾﻘﮫ و ﺑرای داﻧش آﻣوزان ﮐﻼس ﺳوم و ﭼﮭﺎرم ﭼﮭل و ﭘﻧﺞ دﻗﯾﻘﮫ
اﺳت
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﮔﺳﺗرده در ﻣورد ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﺎ را در ﺻﻔﺣﮫ ی اﺻﻠﯽ از طرﯾق اﯾن آدرس
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد
www.kgs-schlossstrasse.de.
ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻣﺳری ﻣﺎﻧﻧد ﺷﭘش و ﺳرﺧﮏ ﺳرﺧﭼﮫ و ﻏﯾره ﺑﺎﯾد در اوﻟﯾن روز ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ اطﻼع
داده ﺷود
ﺑرای ﺟﺷن ﮐﺎرﻧوال ھﻣﮫ ی داﻧش آﻣوزان و ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻟﺑﺎس ﮐﺎرﻧوال ﻣﯽ ﭘوﺷﻧد و ﻣﺷﺗرﮐﺎ در
ﮐﻼﺳﮭﺎ و ﺳﺎﻟن ورزﺷﯽ ﺟﺷن ﻣﯾﮕﯾرﻧد
ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ ی ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ی داﻧش آﻣوزان ﺑر اﺳﺎس
اﺻول دﯾﻧﯽ ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ ﺗدرﯾس و ﺗرﺑﯾت ﻣﯾﺷوﻧد
در ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﺎ داﻧش آﻣوزان در ﮐﻼﺳﮭﺎ ﺑر اﺳﺎس ﮔروه ﺳﻧﯽ ﺗدرﯾس ﻣﯾﺷوﻧد
طﺑق ﻗﺎﻧون داﻧش آﻣوزان در ﻧﯾﻣﺳﺎل دوم از ﮐﻼس ﺳوم ﯾﺎ در ﻧﯾﻣﺳﺎل اول از ﮐﻼس ﭼﮭﺎرم ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺳﻔر ﭼﻧد روزه ﻣﯽ روﻧد درﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ی ﮐﻼﺳﯽ در ﻣورد ﻣدت و ﻣﻘﺻد ﺳﻔر ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﯽ
ﺷود
در ﻣدرﺳﮫ ی اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺷﺧص ﻣرﺟﻊ ﺑرای ﺑﭼﮫ ھﺎ ھﺳﺗﻧد آﻧﮭﺎ ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از
دروس را در ﮐﻼس اراﺋﮫ ﻣﯾدھﻧد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳوال ﯾﺎ ﻣﺷﮑﻠﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﻌﻠﻣﺎن اوﻟﯾن
ﺷﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ واﻟدﯾن و داﻧش آﻣوزان در ﺗﻣﺎس ھﺳﺗﻧد و ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧﻧد
ﺑﺎﺷروع ھر ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ھﻣﯾﻧطور در ﻧﯾﻣﺳﺎل دوم ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺟﻠﺳﮫ ای در ﮐﻼس ﺑرﮔزار
در اﯾن ﮔردھﻣﺎﯾﯽ در ﻣورد ﮐﻠﯾﮫ ی ﻣطﺎﻟب ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺣﺗواﯾﯽ ﺑﺣث ﻣﯾﺷود و ھﻣﭼﻧﯾن  .ﻣﯾﺷود
در آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﮐﻼﺳﯽ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﭘرﺳت و ﯾﺎ ﻣدﯾر و ﯾﮏ
 .ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺎﯾب اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﺷود
ﻣﻘﯾﺎس ﻧﻣره دھﯽ از ﯾﮏ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب اﺳت ﺗﺎ ﺷش ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺑد اﺳت ﻣﺗﻐﯾر
ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻧﻣرات در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوم و ﭼﮭﺎرم اﻋﻼم ﻣﯾﺷوﻧد و در ﻧﯾﻣﮫ دوم از ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
دوم داﻧش اﻣوزان ﺑر اﺳﺎس طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی ﻧﻣرات ﺑﮫ ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻻﺗر ھداﯾت ﻣﯾﺷوﻧد
) ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت از داﻧش آﻣوزان ﺑﻌد از ﻣدرﺳﮫ( ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺗروﮔﺎﺗﺎ
ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ 9:20 – 9:30 Uhr
زﻧﮓ ﺗﻔرﯾﺢ در ﺣﯾﺎط ﻣدرﺳﮫ 9:30 – 9:50 Uhr
زﻧﮓ ﺗﻔرﯾﺢ درﺣﯾﺎط ﻣدرﺳﮫ 11:20 – 11:40 Uhr
واﻟدﯾن ﻣراﻗب ﺣﺿور ﺳر وﻗت و ﻣﻧظم ﺧود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﺷﻧد
واﻟدﯾن ﻟوازم اﻟﺗﺣرﯾر ﻻزم و ﺿروری را ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد
درﺻورت ﺑﯾﻣﺎری ﻓرزﻧد ﺧود ﻋذر او را ﻣوﺟﮫ ﮐﻧﻧد
ﺑﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟم ﺑدھﯾد ﮐﮫ ھﻣراه ﺧود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﺂورﻧد
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽ آورﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﺗوﻣﺑﯾﻠﺗﺎن را در
ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﯾﺎ در اﯾﺳﺗﮕﺎه اﺗوﺑوس ﻣدرﺳﮫ ﮐﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﻧﺎر ﻣدرﺳﮫ واﻗﻊ ﺷده ﺑﮕذارﯾد
 :اﺗوﻣﺑﯾل ﺧود را در اﯾن ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ ﭘﺎرک ﻧﮑﻧﯾد "ﻟطﻔﺎ .و ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﭘﯾﺎده ﮐﻧﯾد
در ﻣﻘﺎﺑل ﺗوﻗف ﻣﻣﻧوع در  -اطراف ﺧط ﻋﺎﺑر ﭘﯾﺎده در ﻣﻘﺎﺑل ﻣدرﺳﮫ -ﻣﻘﺎﺑل ورودی ﺣﯾﺎط ﻣدرﺳﮫ
در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻓرزﻧد ﺧود و ﺑﻘﯾﮫ ی ﺑﭼﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ  .ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣدرﺳﮫ در ردﯾف دوم
اﻧدازﯾد
در ﻣدرﺳﮫ ﮐﺎﺗوﻟﯾﮑﯽ ﻣﺎ درس ﻣذھﺑﯽ ﮐﺎﺗوﻟﯾﮏ اراﺋﮫ ﻣﯾﺷود و داﺗش آﻣوزان در اﯾن ﺳﺑﮏ
ﮐﻼﺳﯽ ﺷرﮐت ﻣﯾﮑﻧﻧد
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ﻋﺑﺎدت دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ
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ﺗﮑﺎﻟﯾف ﺧﺎﻧﮫ

H

وب ﺳﺎﯾت ﻣدرﺳﮫ
ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ ﻋﻔوﻧﯽ
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ﺟﺷن ﮐﺎرﻧوال
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ﻣدرﺳﮫ ﮐﺎﺗوﻟﯾﮑﮭﺎ
ﮐﻼﺳﮭﺎی درس
ﻣﺳﺎﻓرت ﺑﺎ ھﻣﮑﻼﺳﯾﮭﺎ
ﻣﻌﻠم ﮐﻼس

ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﻼس

ﻧﻣرات
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OGS

O

اﺳﺗراﺣت ﮐوﺗﺎه

P

وظﺎﯾف واﻟدﯾن

ﭘﺎرک ﮐردن اﺗوﻣﺑﯾل
ﺷﺧﺻﯽ

درس ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت دﯾﻧﯽ
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در ﺻورت ﺑﺎرش ﺑﺎران ھﻣﮫ داﻧش آﻣوزان ﺗﺣت ﻧظﺎرت و ﻣراﻗﺑت در ﮐﻼﺳﮭﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد
در ﻣدرﺳﮫ ﻣﺎ در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اول ﮐودﮐﺎن ﻧوﺷﺗن ﭘﺎﯾﮫ را ﯾﺎد ﻣﯾﮕﯾرﻧد
ﻣرﺗﺑط آﻣوزش داده ﻣﯾﺷود و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ دوم اﯾن ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن
ھر دو ﮐﻼس اول دﺑﺳﺗﺎن ﻣرﺣﻠﮫ ی ورودی ﻣدرﺳﮫ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد اﯾن ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺗﻘﺎل و
ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﮐﻼس ﺳوم طول ﻣﯾﮑﺷد ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﻣرﺣﻠﮫ ی ورودی ﻣدرﺳﮫ را در ﯾﮏ ﯾﺎ
دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد و ﺑﺎزدھﯽ و وﺿﻌﯾت ﭘﯾﺷرﻓت ﭘﺷت ﺳر ﺑﮕذارد
ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ی ﻣﺷﺎرﮐت در ﻣدرﺳﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده
اﺳت ﺷش ﻧﻣﺎﯾﻧده از طرف واﻟدﯾن ﺷش ﻣﻌﻠم و ﻣدﯾرﯾت ﻣدرﺳﮫ
ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت از ﺳرﭘرﺳت ﮐﻼﺳﮭﺎ و ﻣدﯾرﯾت ﻣدرﺳﮫ
در ﺻورت اﻣﮑﺎن اﺟﺎزه ﺑدھﯾد ﮐودﮐﺗﺎن ﭘﯾﺎده ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ رﻓت و آﻣد ﮐﻧﻧد ﻣﺳﯾری را ﮐﮫ از
ﻣدرﺳﮫ درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد ﺷﻣﺎرا از ﻣﺳﯾرھﺎی اﻣن آﮔﺎه ﻣﯾﮑﻧد
ﻧﺎم ﻣﻧﺷﯽ ﻣدرﺳﮫ ﻣﺎ ﺧﺎﻧم ﺗﻣﻠﯾﺗس ﻣﯾﺑﺎﺷد )(Tel. 02241/74984
اﯾن ﺳﺎﻋﺎت در ﻣدرﺳﮫ ﻧﺻب ﺷرا ھﻣﮫ ی ﻣﻌﻠﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺗﯽ را ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت و ﮔﻔﺗﮕو دارﻧد
ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻼﻗﺎت در ﺻورت وﻗﺑﻠﯽ ﻗﺎﺑﻠﭘﭘﺎﻧﺗﺧﺎب اس.ﻣﯾﺗواﻧﯾد در وب ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾد
ﻗطﻌﺎ اﯾن ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ھﻣﮫ ی ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔﻧﮭﺎی واﻟدﯾن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد در ﺻورت
ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دھﯾد ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺗﻠﻔن ﻟطﻔﺎ ﺳرﯾﻌﺎ
ھﻣﮫ ی ﻗرارھﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﺑرای ﻧﯾم ﺳﺎل اول ﺑﯾن ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾﺷود اﻣﺎ در وب ﺳﺎﯾت ﻣدرﺳﮫ
ﻧﯾز ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﻣدرﺳﮫ ی ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ ی ﺗﻣﺎم روزه از ﺻﺑﺢ ﺗﺎ ﻋﺻر اﺳت ﮐﮫ در ﺷﮭر ﺗروﯾزدورف واﻗﻊ
در ﻣرﮐز ﺗروﮔﺎﺗﺎ ﮐودﮐﺎن ﺛﺑت ﻧﺎم ﺷده ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ﻣدرﺳﮫ ﺗﺎﺳﺎﻋت ﭼﮭﺎرو ﻧﯾم ﺑﻌد ﺷده
ﻋﻼوه ﺑﮫ وﻋده ﻏذاﯾﯽ ﺗﺎزه و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﮑﺎﻟﯾف اظﮭر در آﻧﺟﺎ ﻣراﻗﺑت و ﻧﮕﮭداری ﺷوﻧد
ﻣﺎﺑﻘﯽ اطﻼﻋﺎت را ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺷب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌدد دﯾﮕری ﺑرای ﺳرﮔرﻣﯽ ﮐودﮐﺎن وﺟود دارد
در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد
در ﺻورت ﺳﺎﻧﺣﮫ ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﮫ ای در ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ در راه ﻣدرﺳﮫ ﮐودﮐﺎن ﺗوﺳط ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﯾﺷوﻧد
 :ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺎت دروس ذﯾل را اراﺋﮫ ﻣﯾدھﯾم
07:40 – 07:50 Uhr
07:50 – 08:35 Uhr
08:35 – 09:20 Uhr
09:20 – 09:30 Uhr
09:30 – 09:50 Uhr
09:50 – 10:35 Uhr
10:35 – 11:20 Uhr
11:20 – 11:40 Uhr
11:40 – 12:25 Uhr
12:25 – 13:08 Uhr

زﻧﮓ ﺗﻔرﯾﺢ در روزھﺎی
ﺑﺎراﻧﯽ
ﺧواﻧدن و ﻧوﺷﺗن

S

ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ
ﮔرد ھﻣﺎﯾﯽ ﻣدرﺳﮫ
ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣدرﺳﮫ
ﻣﺳﯾر و راه ﻣدرﺳﮫ
ﻣﻧﺷﯽ ﻣدرﺳﮫ

ﺳﺎﻋﺎت ﺻﺣﺑت ﮐردن
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔﻧﮭﺎ

T

ﻗرارھﺎی ﻣﻼﻗﺎت

ﺗروﮔﺎﺗﺎ

ﺳواﻧﺢ و ﺣوادث

U

ﺷروع درس

ﺳﺎﻋت اول
ﺳﺎﻋت دوم
زﻧﮓ ﺗﻔرﯾﺢ ﺑرای ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ
زﻧﮓ ﺗﻔرﯾﺢ طوﻻﺗﯽ

ﺳﺎﻋﺎت درس

ﺳﺎﻋت ﺳوم

ﺳﺎﻋت ﭼﮭﺎرم
زﻧﮓ ﺗﻔرﯾﺦ طوﻻﻧﯽ

ﺳﺎﻋت ﭘﻧﺟم
ﺳﺎﻋت ﺷﺷم

ﺑﺎ ﺷروع ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اول ﺑﭼﮫ ھﺎ رﻓت و اﻣد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ را ﺗﻣرﯾن ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط ﭘﻠﯾس
ﺗراﻓﯾﮏ اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود و در ﻧﯾﻣﮫ ی دوم ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ی داﻧش اﻣوزان ﮐﻼﺳﮭﺎی اون
آﻣوزش اﯾﻣن ﺑرای رﻓت و
دوم و ﺳوم ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﺗﻣرﯾن دوﭼرﺧﮫ ﺳواری در ﺣﯾﺎط ﻣدرﺳﮫ ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷود و در ﺳﺎل
آﻣد و ﻋﺑور و ﻣرور
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﭼﮭﺎرم ﺑﭼﮫ ھﺎ در ﯾﮏ ﺗﻣرﯾن و اﻣﺗﺣﺎن دوﭼرﺧﮫ ﺳواری در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺷرﮐت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﭘﻠﯾس ﻧظﺎرت ﻣﯾﺷود
دﮐﺗر دﻧدان ﭘزﺷﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽ آﯾد و ﮐودﮐﺎن را ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻣﯾﮑﻧد
دﻧدان ﭘزﺷﮑﯽ
در اﻧﺗﮭﺎی ﻧﯾﻣﮫ اول و اﻧﺗﮭﺎی ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ داﻧش آﻣوزان ﯾﮏ ﮔزارش از ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ
اﻋﻼم ﺗﻣﺎم رﻓﺗﺎرھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮐﺎری در ھﻣﮫ ی زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی درﺳﯽ و آﻣوزﺷﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد
در اﻧﺗﮭﺎی ﻧﯾﻣﮫ ی اول از ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوم ھﻣﮫ ی داﻧش آﻣوزان ﯾﮏ ﮔزارش از ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ
ﺑﯾﺎن ھﻣﮫ ی رﻓﺗﺎرھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮐﺎری در ھﻣﮫ ی زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد ھﻣﭼﻧﯾن
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ
در ﺑﺧﺷﮭﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻧﻣره ھم درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد در اﻧﺗﮭﺎی ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوم و ھﻣﯾﻧطور در ﻧﯾﻣﮫ
ی ﺳﺎل و اﻧﺗﮭﺎی ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم ھﻣﮫ ی ﺑﭼﮫ ھﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ی ﻧﻣرات درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد
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