
(Schloßstraße )مدرسھ ابتدایی کاتولیک در خیابان  ABC  دانش آموزان کالسھا

A شروع  -  آغاز درمدرسھ ما تدریس ساعت ھفت و پنجاه دقیقھ شروع میشود از ساعت ھفت و چھل  دقیقھ
بچھ ھا میتوانند بھ مدرسھ بیایند

ثبت نام

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 
اطالع رسانی میکنیم و بھ سوالھا پاسخ میدھیم و ھمچنین از کالسھای درس و کالسھای مراقبت 
از فرزندان بھ نامھای تروگاتا و آوو صحبت و بازدید میکنیم تروگاتا و آوو دو مرکزی ھستند 
کھ فرزندان میتوانند بعد از اتمام مدرسھ در آنجا تحت مراقبت قرار گیرند بھ عنوان مثال برای 

والدین شاغل عالوه بر جلسھ نامبرده شخص میتواند در روزھای ثبت نام صبحھا از ساعت 
ھفت و نیم در لیست ثبت نام جھت اطالع 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

اطالعات 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

 . در صورت تک سرپرست بودن حکم حضانت فرزند الزامی است

  کار تیمی
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

B مراقبت و نگھداری از 
فرزندان

در مرکز مراقبت بچھ ھا میتوانند بعد از مدرسھ تا  ساعت دو بعد از ظھر مراقبت شوند شھریھ 
این نوع از مراقبت را والدین موظفند برعھده بگیرنداطالعات بیشتر را میتوانید در وب سای

کتابخانھ 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

بلیط اتوبوس
: 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 RATH .ھستند

C کامپیوتر ما یک سالن کامپیوتر با تقریبا پانزده سیستم و جایگاه داریم وھمچنین در کالسھا حدودا  سی  
.جایگاه سیار کامپیوتر داریم کھ  ھمھ ی دستگاھھا از سرقت ایمن ھستند

E جلسات گفتگو با والدین
یک مرتبھ در پاییز برای ھمھ ی کودکان گفتگو با والدین برگزار میشود در انجا امکان یک 

قرار مالقات و گفتگوی انفرادی با معلم فرزندتان با اعتماد زیاد وجود دارد عالوه بر این گفتگو 
در صورتی کھ بھ گفتگوی دیگری نیاز باشد شما میتوانید ساعت گفتگو را بھ معلم اطالع دھید  

   بھ طوری کھ  شما میتوانید در طول ھفتھ قرار مالقات را تنظیم کنید

 (توجیح) عذر موجھ

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 

کالس او را ذکر کنید و از روز سوم بیماری بھ یک گواھی پزشکی نیاز است
022412507336

F روزھای تعطیل
زمان تعطیالت 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 اعالم شده

جشنھا و ضیافت ھا جشن اعیاد در مدرسھ ما در طی سال جزعی از برنا مھ ی کاری ما میباشد ما بقی اطالعات را 
لطفا در وب سایت مدرسھ ببینید

صبحانھ
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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G عبادت دستھ جمعی

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 کالس دوم و دانش اموزان 

کالس 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 تعطیالت 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 تعطیالت تابستان یک عبادت دستھ جمعی بھ صورت 
مسافرت برگزار میشود

H تکالیف خانھ
تکالیف خانھ از دوشنبھ تا پنج شنبھ داده میشود بازه ی زمانی تکالیف شب برای دانش آموزان 
کالس اول و دوم شامل سی دقیقھ و برای دانش آموزان کالس سوم و چھارم چھل و پنج دقیقھ 

  است

وب سایت مدرسھ
می توانید اطالعات گسترده در مورد مدرسھ ی ما را در صفحھ ی اصلی از طریق این آدرس 

دریافت کنید
www.kgs-schlossstrasse.de.

I کنترل بیماریھا عفونی بیماریھای مسری مانند شپش و سرخک  سرخچھ و غیره باید در اولین روز بھ مدرسھ اطالع 
داده شود

K جشن کارنوال برای جشن کارنوال ھمھ ی دانش آموزان و معلمان لباس کارنوال می پوشند و مشترکا در 
کالسھا و سالن ورزشی جشن میگیرند

مدرسھ کاتولیکھا 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

کالسھای درس در مدرسھ ی ما دانش آموزان  در کالسھا بر اساس گروه سنی تدریس میشوند

مسافرت با ھمکالسیھا
طبق قانون دانش آموزان در نیمسال دوم از کالس سوم یا در نیمسال اول از کالس چھارم بھ 

یک سفر چند روزه  می روند دریک جلسھ ی کالسی در مورد مدت و مقصد سفر ھماھنگ می 
  شود

معلم کالس
در مدرسھ ی ابتدایی معلمان مھمترین شخص مرجع برای بچھ ھا ھستند آنھا بخش بزرگی از 

دروس را در کالس 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

نماینده کالس
باشروع ھر سال تحصیلی و ھمینطور در نیمسال دوم تحصیلی جلسھ ای در کالس برگزار 

در این گردھمایی در مورد کلیھ ی مطالب سازمانی و محتوایی بحث میشود  و ھمچنین . میشود
در آغاز سال تحصیلی در گردھمایی کالسی یک نماینده بھ عنوان سرپرست و یا مدیر و یک 

 . جانشین بھ عنوان نایب انتخاب میشود

N نمرات
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 اعالم میشوند و در نیمھ دوم از سال تحصیلی 
دوم دانش اموزان بر اساس طبقھ بندی نمرات بھ مقاطع باالتر ھدایت میشوند

O OGS ( مرکز مراقبت از دانش آموزان بعد از مدرسھ) مراجعھ بھ تروگاتا

P استراحت کوتاه
  9:20 –   9:30 Uhr     صبحانھ
  9:30 –   9:50 Uhr     زنگ تفریح در حیاط مدرسھ
11:20 – 11:40 Uhr     درحیاط مدرسھ زنگ تفریح

وظایف والدین
والدین مراقب حضور سر وقت و منظم خود بھ مدرسھ باشند

والدین لوازم التحریر الزم 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

پارک کردن اتومبیل 
شخصی

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
مقابل ورودی حیاط مدرسھ اطراف خط عابر پیاده در مقابل مدرسھ- در مقابل توقف ممنوع در -
در غیر این صورت فرزند خود و بقیھ ی بچھ ھا را بھ خطر می  . خیابان مدرسھ در ردیف دوم

  اندازید

R درس تعلیمات دینی در مدرسھ کاتولیکی ما درس مذھبی  کاتولیک ارائھ میشود و داتش آموزان در این سبک 
کالسی شرکت میکنند
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زنگ تفریح در روزھای 
بارانی در صورت بارش باران ھمھ دانش آموزان تحت نظارت و مراقبت در کالسھا می مانند

S خواندن و نوشتن   در مدرسھ ما در سال تحصیلی اول کودکان نوشتن پایھ را یاد میگیرند
در سال تحصیلی دوم این خواندن و نوشتن مرتبط آموزش داده میشود و توسعھ می یابد

ورود بھ مدرسھ
ھر دو کالس اول دبستان مرحلھ ی ورودی مدرسھ را تشکیل میدھند این تا زمان انتقال و 

جابجایی تا  کالس 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

گرد ھمایی مدرسھ گردھمایی مدرسھ باالترین 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 سرپرستی مدرسھ تشکیل شده است از سرپرست کالسھا و مدیریت مدرسھ

مسیر و راه 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

منشی مدرسھ (Tel. 02241/74984) نام منشی مدرسھ ما خانم تملیتس میباشد

ساعات صحبت کردن ھمھ ی معلمان یک ساعتی را برای مالقات و گفتگو دارند این ساعات در مدرسھ نصب شرا 
ساعات مالقات در صورت وقبلی قابلپپانتخاب اس.میتوانید در وب سایت اینترنتی مدرسھ ببینید

T شماره تلفنھا قطعا این ضروری است کھ مدرسھ ھمھ ی شماره تلفنھای والدین را داشتھ باشد در صورت 
تغییر شماره ھای تلفن لطفا سریعا   بھ ما اطالع دھید

قرارھای  مالقات ھمھ ی قرارھای مالقات برای نیم سال اول بین بچھ ھا توزیع میشود اما در وب سایت مدرسھ 
نیز قابل مشاھده میباشد

تروگاتا

مدرسھ ی ما یک مدرسھ ی تمام روزه از صبح تا عصر است کھ در شھر ترویزدورف واقع 
شده در مرکز تروگاتا کودکان ثبت نام شده میتوانند بعد از اتمام مدرسھ تاساعت چھارو نیم بعد 

اظھر در آنجا مراقبت و نگھداری شوند عالوه بھ وعده غذایی تازه و کمک بھ انجام تکالیف 
شب  برنامھ ھای متعدد دیگری برای سرگرمی کودکان  وجود دارد مابقی اطالعات را میتوانید 

در وب سایت ما پیدا کنید
U سوانح و حوادث در صورت سانحھ یا حادثھ ای در مدرسھ یا در راه مدرسھ کودکان توسط مدرسھ بیمھ میشوند

ساعات درس

: ما ساعات دروس ذیل را ارائھ میدھیم

شروع درس 07:40 – 07:50 Uhr
ساعت اول 07:50 – 08:35 Uhr
ساعت دوم 08:35 – 09:20 Uhr

زنگ تفریح برای صبحانھ 09:20 – 09:30 Uhr
زنگ تفریح طوالتی 09:30 – 09:50 Uhr

ساعت سوم 09:50 – 10:35 Uhr
ساعت چھارم 10:35 – 11:20 Uhr

زنگ تفریخ طوالنی 11:20 – 11:40 Uhr
ساعت پنجم 11:40 – 12:25 Uhr
ساعت ششم 12:25 – 13:08 Uhr

V آموزش ایمن برای رفت و 
آمد و عبور و مرور

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 کالسھای اون 

دوم و سوم ھمچنین یک تمرین دوچرخھ سواری در حیاط مدرسھ برگزار میشود و در سال 
تحصیلی چھارم بچھ ھا در یک تمرین و امتحان دوچرخھ سواری در خیابان شرکت میکنند کھ 

توسط پلیس نظارت میشود
Z دندان پزشکی دکتر دندان پزشک سالی یک بار بھ مدرسھ می آید و کودکان را برای پیشگیری معاینھ میکند

کارنامھ

در انتھای نیمھ اول و انتھای نیمھ دوم سالتحصیلی دانش آموزان یک گزارش از کارنامھ با 
اعالم 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 
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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