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اطالعات براى مادران و پدران:
مشكالت درون مدارس

Persisch / فارسی

هدف شبكه والدین مهاجردر نیدرزاكسن پیشرفت امكانات تحصیلی وتربیتی
فرزندان مهاجران میباشد. والدین دراین امرنقش بسیارمهمی دارند. این شبكه به

والدین مهاجر یارى میكند تا آنها بتوانند با اطمینان و آگاهی بیشتردرپیشرفت 
تحصیلی فرزندانشان فعاالنه سهیم باشند.

این شبكه سازمانها، جمعیت ها ،سایر شبكه هاى فرهنگی مهاجران وهمچنین 
سایرجمعیت هاى حمایت از والدین را با یكدیگر ارتباط داده ودر هماهنگی 

خواسته هاى والدین مهاجراز طریق هشت شبكه اش در نیدرساكسن سعی دارد 
كه آنها بتوانند مسایل خودرا با صداى هرچه رساتربه اولیاى سیاسی وفرهنگی 

و ادارى درسطح محلی و استانی برسانند. 
 براى اطالعات بیشتر در باره شبكه والدین مهاجروشبكه هاى محلی آن به  

سایت آن رجوع شود:
www.men-nds.de

Informationen zu amfn e. V.
Internet: http://www.amfn.de/
Facebook: https://de-de.facebook.com/amfn.ev/

اگر یك دانش آموز علی رغم مشورت والدین با مدرسه و كنفرانس كالس
 و اقدامات تربیتی باز هم مشكل ایجاد كند، مدرسه می تواند دست به

 اقدامات انضباطی بزند. این اقدامات زمانی انجام میشود كه كودک و یا
 دانش آموز جوان مثال مكرر مزاحم تدریس شود و یا اینكه از انجام

 وظایف درسی سرپیچی كند و یا اینكه مرتبا به مدرسه نرود و یا خشونت
 از خود نشان دهد.

اقدامات انضباطی از این قرار ستند:
1. محرومیت از درس/ درس رشته و برنامه هاى مدرسه تا حد اكثر

یك ماه
2. انتقال به كالس دیگر
3. محرومیت تا سه ماه

4. انتقال به مدرسه دیگر
5. اخراج از مدرسه

6. اخراج از تمام مدارس استان نیدر ساكسن.

اقدامات انضباطی فقط با تصمیم كنفرانس كالس و با شركت رییس مدرسه
 گرفته میشوند.

زمانی كه مشكل خیلی سخت و دشوار میشود؟
 احتماال معلم و مدرسه اطالعات دیگرى دارند و یا نظرى متفاوت با نظر شما.

 در ابتدا نظر آنها را خوب گوش دهید. بعضی اوقات پیش میاید كه شما
 و یا معلم همه اطالعات را ندارید و یا اینكه فقط سوء تفاهمی موجود است.

 سعی كنید هنگام گفتگو آرامش خود را حفظ كنید. اگر احتماال عصبانی شدید،
تقاضاى تنفس كنید، و یا قاضاى یك وقت جدید.

من چگونه باید خودم را آماده گفتگو با مدرسه كنم؟

چه مواردى را در هنگام گفتگو با مدر سه باید رعایت كنم؟

2. Auflage

5.000 Exemplare

فرزندان ما، آینده ما
 قبل از قرار تمام اطالعاتی را كه در مورد اختالف دارید، یاد داشت كنید:

چه اطالعاتی دارید و چه اقداماتی انجام گرفته؟ مدرسه چه عكس العملی از
خود نشان داده؟ و فرزند شما چه گزارش داده؟

 تعمق بكنید چه نتیجه مثبتی این گفتگو میتواند براى شما و فرزند تان داشته
 باشد.

 شخصی را كه به او اطمینان دارید به همراه خودتان ببرید كه احساس قوى
داشته باشید، مثال یك نفر از نمایندگان اولیاء كالس و یا مدر سه.



فرزند من یك مشكلی در مدرسه داردمشكالت درون مدارس

ما به عنوان اولیاء موافق تصمیمات مدرسه و معلمان مدرسه نباشیم؟

 فرزند من از مشكالت خود با معلمان و هم شاگردان خود گزارش میدهد؟

ما به عنوان اولیاء از وضعیت درون مدرسه ناراضی باشیم؟

با چه فردى باید من تماس بگیرم، اگر كه...

قدم به قدم

چه عكس العملی مدرسه از خود نشان می دهد در مقابل 
 مشكالت با دانش آموزان؟

سؤ استفاده هاى جنسی و تبعیضات 

اگر با مشكالت سؤ استفاده جنسی و تبعیضات مواجه شدید، با این خط تلفنی
وزارت فرنگ نیدر ساكسن تماس بگیرید: 0511/120-7120

مشكالت درون كالس
 

معلمین اولین افرادى هستند كه شما میتوانید براى تمام مشكالت درون كالس
وهمچنین براى مشكالت با دیگر معلمین با آنها تماس بگیرید. با آنها قرار قبلی

  بگذارید و خودتان را براى این قرار خوب آماده كنید. شما میتوانید قبل از
 صحبت با معلم با نماینده والدین كالس مشورت كنید.

مشكالت با معلم كالس

چنانچه شما با معلم كالس تان مشكلی دارید، تماس بگیرید با معلمین مشاور و یا
 با مدد كاران مدرسه. مدد كاران میتوانند شما را در حل مشكالت یارى كنند.

آنها شما را همراهى خواهند كرد. در بیش از 1300 مدرسه در استان نیدر
 ساكسن مشاوران معلم اشتغال دارند. این مشاوران داراى دوره هاى تخصصی
 هستند و میتوانند دانش آموزان را در حل مشكالت با معلمین و یا هم شاگردان

 كمک كنند. آنها به والدینی كه با معلمین مشكالت دارند و یا خودشان داراى
مشكالتی هستند كمک و یارى می كنند. 

چنانچه با معلم كالس مشكلی دارید، میتوانید با مدیر مدرسه تماس بگیرید.

مشكالت با مدرسه
 

اگر شما نتوانستید مشكالت خودتان را در مدرسه حل كنید، شما میتوانید با
(Landesschulbehörde) روان كاوان اداره آموزش و پرورش استان نیدرساكسن

تماس بگیرید. آنها در حل مسائل بین والدین با معلمین و حل مشكالت درون
 مدرسه به شما كمک می كنند.

(https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/bu/eltern-
schueler/schulpsychologie)

بعضی اوقات در مدارس بین دانش آموزان، معلمان و والدین
اختالف و سوء تفاهم به وجود میاید. این عادى است، چون

خواسته ها مختلف هستند. اگر بچه شما مشكلی دارد و یا اینكه شما
 با تصمیم مدرسه مخالف هستید، سریعا با مدرسه تماس بگیرید.

 اگر كه شما مشكل را با یك تماس با مدرسه حل كنید، از
 یكطرف به فرزند خود كمک بزرگی كرده اید. از طرف دیگر

 شما با این عمل تان براى فرزند خود نمونه و الگو خواهید شد.

دانش آموزان در مدرسه باید قوانین مدرسه را رعایت بكنند و
وظایف و تعهدات خود را انجام دهند (به عنوان مثال: شركت

 در كالس درس و انجام تكالیف). اگر كه دانش آموزان وظایف
 و تعدات خود را انجام ندهند و مزاحم روند كالس شوند، هم

 شاگردان خود را اذیت و آزار دهند، مدرسه باید عكس العمل از
 خود نشان دهد. خواست مدرسه دراین است كه دانش آموزان و
 جوانان در آینده به وظایف خود عمل كنند. اگر دانش آموزان
مرتكب خطاى سنگینی شوند، مدرسه میتواند آنها را مجازات

 كند. در چنین مواقعی باید اولیاء نیز دخالت كنند.

این نوشته و اطالع نامه به شما نشان می دهد كه چنانچه در
مدرسه مشكلی براى شما و یا فرزند تان پیش آید، كجا و با

 چه كسی تماس بگیرید و یا اینكه مدرسه چه عكس العملی از
 خود نشان میدهد اگر كه دانش آموزان مشكل ایجاد كنند؟ و چه 

 امكاناتی شما به عنوان اولیاء دارید؟

1. معلمین با دانش آموز صحبت می كنند و اقدامات تعلیم و تربیتی
در نظر میگیرند.

اگر دانش آموزان مكرر ضد قوانین مدرسه رفتار كنند، در ابتدا معلم با
 دانش آموز صحبت می كند. سپس معلم می تواند دست به اقدامات تربیتی
 بزند، مثال مشق و تكالیف زیاد و یا انتقاد و یا اینكه دانش آموز را براى

 زمان كوتاهى از كالس اخراج كند. چون از لحاظ تعلیم و تربیتی مهم
  هست كه بالواسطه در مقابل عمل اشتباه دانش آموز عكس العمل نشان

 داده شود، به والدین در ابتدا خبر داده نمیشود.

2. معلمین والدین را دعوت به صحبت می كنند.
اگر دانش آموزان مكرر مشكل داشته باشند و یا ایجاد مشكل كنند و یا

معلمین مشكالتی با دانش آموزان داشته باشند، معلمین پدران و مادران
 را دعوت به صحبت میكنند.

خیلی مواقع مشكل تلفنی حل میشود و یا اینكه والدین دعوت به مدرسه
  میشوند. در چنین مواقعی سوال كنید مشكل چیست تا اینكه شما بتوانید

 خودتان را بهتر آماده كنید و یا اینكه كسی را براى كمک با خود ببرید.
 شما نگران نشوید! مدرسه عالقه دارد كه مشتركاً با هم نظرى شما علت

  مشكالت را پیدا كند و راه حل نشان دهد.

3. مدرس یك كنفرانس كالس بر گزار میكند.
مدرسه دعوت به یك كنفرانس كالس میكند، زمانی كه یك مشكل بزرگ

با یك دانش آموز موجود است. در كنفرانس معلمین كالس و نماینده
والدین و دانش آموز مربوطه شركت دارند. والدین دانش آموز باید كتباً 

 دعوت شوند. كنفرانس سعی میكند مشكل را بررسی و راه حل ارائه دهد.


