
 

 

 

 

مدرسه متوسط جدید  -اطالعات براي والدین

اطالعات کلی 

 .هر کودکی در اتریش موظف می باشد به مدرسه برود ·

 .زبان تدریس در مدرسه آلمانی می باشد ·

 .باز می شود 7:30مدرسه ساعت  ·

 .در کالس حضور داشته باشند 7:45دانش آموزان موظف هستند سر وقت براي شروع درس در ساعت  ·

 .ترك می کنندعد از آخرین ساعت درسی دانش آموزان مدرسه را دوباره ب ·

 

رفتار در مدرسه 

 !فقط با دمپایی خانگی امکان دارد ) برف و باران( ورود به کالس هاي درسی در ماه هاي زمستان  ·

 !دشوجمع آوري و مرتب بعد از درس باید کشوي میز  ·

 

وظیفه دانش آموزان 

، که کنند و کنترل حمایتدر این زمینه را  کودکانشانوالدین اجازه دارند  -دهند دانش آموزان موظف هستند تکالیف خود را انجام ·

 !آیا تکلیفی وجود دارد یا نه

 !ام با مدیر و معلمین برخورد کننددانش آموزان باید مودبانه و با احتر ·

 !با احترام و عادالنه رفتار کنند دانش اموزان باید در بین خودشان ·

 !با خود بیاورند) براي کارکردن همچنین وسایل ورزشی، وسایل الزم(الزم براي تحصیل دانش آموزان باید وسایل  ·

شد به دفتر ارتباطی بین مدرسه و والدین براي این می باشد که اگر اطالعات جدید در مورد مدرسه و کودك وجود داشته با ·

 !سرپرست کودك نشان داده شود

 !به خانه برده و شسته شودوسایل ورزشی بخاطر رعایت بهداشت باید همیشه  ·

 ).فحش دادن، پشت هم حرف زدن(و چه از نظر روحی  ...)کتک زدن، برخورد بدنی،( چه خشونت بدنی: تحمل نمی شود خشونت ·

تلفن دستی و دوربین 

 .تلفن دستی در حین درس بدونه استثنا باید بسته باشد و در کمد قرار بگیرد ·

 !ه عکس، یا ودیو گرفتن وجود ندارداجاز ·



 

 

 

 

 )والدین، خواهر یا برادر، فامیل و دوست و غیره(اشخاص غریبه 

 .ماندن در ساختمان مدرسه و در حیاط مدرسه بدون اجازه امکان پذیر نمی باشد ·

 والدین براي

 !ل یک بار در هفته باید کنترل شوددفتر مربوط به والدین حداق ·

 !مربوطه کالس اطالع دهید معلمبه  اگر کودك شما مریض می باشد یا به دالبل دیگر نمی تواند به مدرسه بیاید، لطفا ·

 !هی پزشکی می باشدکتبی از طرف والدین یا گوابراي هر غیبت و نیامدن به مدرسه، الزم به یک توضیح و پوزش  ·

 !)ایمیل از طریق تلفن یا(هنگام تغییر آدرس محل سکونت یا تغییر شماره تلفن، بدون وقفه با مدرسه در میان بگذارید  ·

 !داده می شود دارند اطالعات در مورد وضیعت دانش آموزان در مدرسه فقط به سرپرست کودك و یا اشخاصی که وکالت ·

 

 !مدرسه مراجعه کنید کالس و یا مددکار اجتماعی  معلم مربوطهستید، به دارید و نگران چیزي  مشکل اگر شما و کودکتان

 

معلم مربوط کالس 

: اسم

: تلفن

 تماس

NMS St. Andrä 

Kernstockgasse 1 

8020 Graz 

Telefon: +43 316 872 69 05 

E-Mail: dir@nmsandrae.at 


