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توانید نو یا دست دوم بخرید و   همه کودکان باید لباس مدرسه بپوشند، که می
ها ممکن برای پرداخت هزینه آن کمک  ها و خیریه از مدارس، شهرداری  برخی
 کنند.  

وزارت کشور باشید، کودکتان واجد شرایط دریافت   ۵۹اگر تحت حمایت بخش
وزارت کشور  ۴تغذیه رایگان مدرسه است. برای کسانی که تحت حمایت بخش

باشید، تشخیص واجد شرایط بودن برای دریافت تغذیه رایگان مدرسه به اختیار 
 مدرسه و شهرداری محل خواهد بود  

ها سرویس رایگان رفت و آمد به مدرسه را برای کودکان نیازمند  شهرداری
مایل و کودکان  ۲سالی که بیشتر از  ۸کنند. سایر کودکان زیر   هستند فراهم می  تحصیالت استثنایی یا دچارمشکالت حرکتی

می کنند، ممکن واجد شرایط سرویس رفت و آمد   مایل دورتر از نزدیکترین مدرسه مناسب زندگی ۳مسن تری که بیشتر از 
 ۶۱کند، خرید کارت اتوبوس و قطار برای زیر   رایگان باشند. اگر کودکتان از اتوبوس یا قطار برای رفتن به مدرسه استفاده می

ها ارزانتر خواهد بود.  ساله  

شان کمک دریافت خواهند  های تحصیلی استثنایی کودکان دچار مشکالت حرکتی یا یادگیری، ارزیابی خواهند شد و برای نیاز
زنند کالس تقویتی یادگیری زبان تشکیل خواهند داد.    کرد. مدارس همچنین برای کودکانی که انگلیسی حرف نمی  

شود کودکان کم سن و سال هر شب   جهت اطمینان از توانایی تمرکز کودکان در یادگیری و حضور کامل در مدرسه، توصیه می
ساعت بخوابند.  ۵ساعت، و کودکان بزرگتر حدود  ۶۲تا  ۶۶بین   

های منحصر به خودش را دارد. جهت اطالع از  انتخابی و فعالیت  ای جدول زمانی، لباس مدرسه، موضوعات درسی هر مدرسه
جزئیات به وبسایت مدرسه کودکتان رجوع کنید، و همیشه سعی کنید بطور منظم خبر نامه آنها را بخوانید تا مطمئن شوید 

های مربوطه را از دست نمی دهد.  کودکتان روزها و فعالیت  

کودکتان را به   توانید وقتی  مدارس همه والدین را ترغیب می کنند تا با آنها جهت کمک به پیشرفت کودکان در ارتباط باشند. می
والدین شرکت کنید چون   بایست در جلسات بعدازظهر  ها صحبت کنید، و می آورید با معلم  برید یا از مدرسه می  مدرسه می

ها صحبت کنید.   توانید در مورد پیشرفت کودکتان ، سواالت و نگرانیها یتان با معلم  می  

 جهت اطالعات بیشتربه لینک زیررجوع کنید :

https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education  

ای قوانین  ساله( انتظار دارند والدین کودکانشان را به مدرسه ببرند و بیاورند. هر مدرسه ۶۶تا  ۹مدارس ابتدایی )برای کودکان 
خودش را درمورد تعیین زمان امن بودن آمد و شد بدون همراه یک کودک به مدرسه را دارند. اگر هماهنگ کردید که فرد 

دیگری کودک شما را از مدرسه بیاورد باید اطالع دهید، چون مدارس هرگز اجازه 
   ای مدرسه را ترک کند. دهند کودکی با فرد غریبه  نمی

این ممکن است با آنچه که در کشورتان قابل قبول بوده تناقض داشته باشد، مثال در 
  برخی کشورها ممکن به کودکان در سنین پایین مسئولیت داده شود. بنابراین خیلی

 مهم میباشد که شیوه رایج در انگلیس را درک کنید و بفهمید

  . 
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 به انگلستان خوش آمدید

 تحصیل در انگلیس
توضیحات تکمیلی در مورد تمامی موضوعات مطرح شده در این بروشور در منابع آموزشی آنالین مربوط به ` وظایف والدینی در انگلیس ` 

    موجود است. www.nemp.org.ukوبسایت اداره مهاجرت شمال شرق: 

داشته خوبی   ها یشان ایمن، سالمت و شاد باشند و آینده خواهند بچه  همه والدین می

باشند. اما در کشوری جدید که قوانین، سیستم ها، انتظارات و البته زبان متفاوت دارد 
درباره نظام   شوند. این بروشور اطالعات مهمی  های زیادی روبرو می با چالش

انگلیس را جهت کمک به شما برای پشتیبانی از یادگیری و آینده فرزندتان   آموزشی

و  هستند دهد. این اطالعات توسط افرادی انتخاب شده که خودشان پناهنده  ارایه می
 دانستند.  افسوس می خورند کاشکی این اطالعات را در بدو ورود به انگلستان می

 تحصیل در انگلیس

باشد. مدارس از   بین هر ترم می  و یک هفته تعطیلی –پاییز، بهار و تابستان  -از ماه سپتامبر تا ژوئن، در سه ترم   سال تحصیلی
 بعد ازظهر دایر می باشند.  ۴صبح تا ۵دوشنبه تا جمعه از 

می روند که به  –که `کودکستان` نامیده می شود  –ساعت طی ترم مدرسه به پیش دبستانی ۶۹ساله  هفته ای  ۴و  ۳کودکان 
کند. کودکستان رایگان است. سپس، طبق قوانین   آمادگی آنها برای مدرسه کمک می

تا  ۶۱سالگی باید بطور تمام وقت تحصیل کنند، و از  ۶۱تا  ۹انگلیس، کودکان از 
 سالگی باید به نوعی تحصیل یا آموزش بپردازند.  ۶۸

تحصیل در مدارس دولتی رایگان و اکثر این مدارس مختلط هستند، یعنی به پسران و 
 شود.   دختران با هم تدریس می

والدین قانونا باید از مدرسه رفتن کودکانشان اطمینان حاصل کنند و در این زمینه حق 
کودکان از تحصیل عقب خواهند افتاد. والدین   انتخاب ندارند. نرفتن به مدرسه یعنی

درصدی فرزندانشان در مدرسه را مبنا بدانند. نباید کودکان را در  ۶۱۱باید حضور 
و مشروط بر اینکه به مدرسه اطالع داده  -مثال اگر مریض باشند  -ای وجود داشته باشد  خانه نگه دارید مگر اینکه دلیل موجه

یا دلیل موجه   کنند و اگر کودکی بدون اجازه قبلی  باشید. مدارس حضور و غیاب را با دقت نظارت می
تواند شامل جریمه یا حکم دادگاه   غیبت داشته باشد، آنها اقدامات الزم را انجام خواهند داد. این اقدامات می

رسد، ضروری است   تواند به مدرسه برود، یا اینکه دیر می  علیه والدین باشد. بنابراین، اگر کودکتان نمی
صبح برای توضیح دلیل آن به مدرسه تلفن کنید. باید شماره تلفن مدرسه را بدانید  ۸:۳۱که قبل از ساعت 

بگویید `کودکم )اسم کودکتان( نمی تواند امروز مدرسه بیاید چون مریض است`.   و یاد بگیرید به انگلیسی
 غیبت خارج از تعطیالت رسمی مدارس باید با اجازه مدرسه باشد.    

های  ، موضوعات و فعالیت همه مدارس ضمن تدریس برنامه درسی اصلی تعیین شده توسط دولت ملی
 دهند.  را مدارس رایگان می  های درسی دیگری نیز ارایه می کنند. کتاب
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 تحصیلی(  ۶سالگی )رسپشن تا سال ۱۱تا  ۵مدرسه ابتدایی: سنین 

روند.   شوند به مدرسه ابتدایی می  ساله که  ۹،  کودکان بر اساس سال تحصیلی

نامیده  ۱تا  ۶کنند، بعدش  سال تحصیلی  آنها از کالس رسپشن شروع می

تحت عنوان  -شوند. کودکان امتحانات ارزیابی استاندارد سراسری   می

SATs- دهند. و ثبت نام آنها در رشته های   انجام می ۱و  ۲های  را در سال

دبیرستان بر اساس نتایج اکتسابی در این امتحانات می باشد.    درسی  

رود در تحویل به   شود و از والدین انتظار می  به کودکان تکلیف شب داده می

موقع تکالیف فرزندانشان 

شان ضعیف است کمک به  کمک کنند. برای والدینی که زبان انگلیسی

کودکانشان مشکل خواهد بود، بنابراین میتوانید از مدرسه بپرسید آیا کلوپ یا 

گروه محلی برای کمک به انجام تکالیف مدرسه وجود دارد. والدین همچنین 

،  ممکن واجد شرایط شرکت در کالسهای رایگان بزرگساالن، شامل انگلیسی

های محلی باشند.  در کالج  ادبیات و ریاضی  

ای را برای والدینشان به خانه ببرند که  خواهند نامه  ها اغلب از کودکان می معلم

شامل توضیحات راجع به تمرینات تکالیف شب مدرسه است. همیشه از 

  کودکتان بپرسید و چک کنید که فراموش نکرده باشد نامه را به شما بدهد.

 

 

 (  ۱۱تا سال تحصیلی  ۷سالگی )سال تحصیلی ۱۶تا  ۱۱دبیرستان: سنین 

تحصیلی  ۶۶تحصیلی شروع و سال  ۷کنند، دبیرستان سال   شوند شروع می  ساله می ۶۶که   کودکان دبیرستان را در سال تحصیلی
شود. ثبت نام کودکان در دبیرستان اتوماتیک وار انجام نمیشود، بنابراین والدین باید برای   شوند تمام می  ساله می ۶۱کودکان   وقتی

مدرسه مورد نظرشان درخواست کنند. از مدرسه ابتدایی کودکتان یا تیم دستاورد اقلیت قومی شهرداری محل زندگی خود برای 
 ها کمک بگیرید.    آگاهی از پروسه درخواست و توضیحات در مورد چگونگی تصمیم گیری

ساله هستند، باید موضوعات درسی را که می خواهند جهت شرکت در امتحانات سراسری  ۶۴یا  ۶۳کودکانتان   ، وقتی۵در سال 
مطالعه کنند را  -  GCSE’sتحت عنوان  -دبیرستان   مدرک عمومی

وقتی کودکتان  ۶۶انتخاب کنند. این امتحانات معموال در سال تحصیلی 
 ۶۲تا  ۷ساله است برگزار می شوند. کودکان معموالً بین  ۶۱یا  ۶۹

کنند. موضوعات درسی انتخابی و رتبه های کسب   رشته را انتخاب می
کننده رشته تحصیلی و شغل آینده آنها می باشند، نظیر اینکه به   شده تعیین 

توانند بروند، و برای کدام موضوعات درسی   کدام کالج فرم ششم می
توانند   های دانشگاهی  برای ادامه تحصیل می سطح پیشرفته و رشته

)پایین ترین(  ۶)باالترین( تا  ۵درخواست کنند. رتبه های کسب شده از 
شوند. همه دبیرستانها جهت کمک به کودکان برای انتخاب   طبقه بندی می

 مستقل ارایه می کنند.       در مورد آینده شان راهنمایی شغلی

، تکالیف شب دانش GCSE’sجهت کمک به آمادگی برای امتحانات 
کند. چک کنید آیا مدرسه بعد از ساعات معمول   ساعت در روز افزایش پیدا می ۳تا ۲ساله به حدود  ۶۱و  ۶۴آموزان بین سنین 

کند، چون شرکت در این کلوپ ها به کودکتان امکان دسترسی به منابع یادگیری و اینترنت   درسی کلوپ انجام تکالیف برگزار می
بهبود وضعیت با والدین   دهد. اگر کودکی مدام نتواند تکالیف شب را تحویل دهد، مدارس جهت گفتگو در مورد چگونگی  را می

 تماس خواهند گرفت

 . 
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 حفاظت از کودکتان در برابر زورگویی، نفرت و خشونت سایبری  

درباره شیوه رفتار سایر کودکان   کودکتان را به گفتن هر نوع نگرانی

با آنها در مدرسه تشویق کنید. اگر کودک دیگری آنها را هدف قرار 

و عاطفی به آنها صدمه بزند، زورگویی   یا روحی  میدهد تا جسمانی

ند، این  شود. اگر بدلیل نژاد یا مذهب شان هدف قرار گرفته ا  نامیده می

آسیب زننده به رفاه و آسایش   شود. هر دو اینها خیلی  نفرت نامیده می

کنید با این   کودک هستند و باید متوقف شوند. نباید خودتان سعی

موارد برخورد کنید و اقدام به رویارویی با کودک دیگر یا والدینش 

نکنید، باید درخواست کنید تا با معلم کالس جهت آگاه سازی آنها از 

تواند انجام   دهد  گفتگو ودر مورد اقداماتی که مدرسه می  آنچه رخ می

دهد تا از رخ دادن مجدد چنین مواردی جلوگیری کند، صحبت کنید. 

توانید با پلیس صحبت کنید، بخصوص در   همه مدارس مقررات رفتاری و وظیفه مراقبت از کودک شما را دارند. همچنین می

توانید جرایم مرتبط با نژاد   های جدی تر نظیر جرایم خشونت، دزدی، ارعاب ، اذیت و آزار و نفرت. می مورد آزار و اذیت

گزارش کنید، مجبور نیستید اسم خود را برای گزارش کردن حوادث  ۶۱۶و نفرت را مستقیما به پلیس از طریق تلفن   پرستی

 و نفرت به پلیس بدهید. گزارش شما کامال محرمانه خواهد بود.   مرتبط با جرایم نژاد پرستی

 توانند از کودکشان در برابر زورگویی حفاظت کنند رجوع کنید به:   جهت مشاوره بیشتر در مورد اینکه چگونه والدین می

-about-school-s-child-your-contacting-on-school/advice-at-https://www.bullying.co.uk/bullying

 bullying/ 

  (۱۱و  ۱۱فرم ششم/کالج )سال تحصیلی

سالگی، کودکان باید به نوعی مشغول تحصیل یا آموزش  ۶۸و ۶۱بین سنین 
از کودکان برای آمادگی تحصیلی جهت شرکت در امتحانات   باشند. خیلی

روند. که   به کالج فرم ششم می -لول    Aتحت عنوان  -سراسری سطح پیشرفته 
های کارشناسی در دانشگاه ضروری هستند. اکثر دانش  برای ورود به رشته

لول   Aها حداقل باید سه تا  آموزان برای انتخاب رشته و ثبت نام در دانشگاه
شوند. رتبه ها بر اساس   تحصیلی انجام می ۶۳بگیرند. امتحانات در پایان سال 

بعنوان قبولی است.   Cباالترین و رتبه  *Aاعطاء میشوند، که   Eتا   *Aمقیاس 
روند جهت مطالعه برای کسب مدارک فنی حرفه ای   سایر کودکان به کالج می

از آموزش بر اساس کسب مهارت   ملی، که شامل کارآموزی و آموزش و ترکیبی
ساعت یا بیشتر در هفته کار یا کار  ۲۱توانند   باشند. یا می  و کار کالسی می

 .   داوطلبانه و خیریه انجام دهند مادامیکه مشغول به تحصیل یا کار آموزی نیمه وقت هستند. 

 

سالگی: دانشگاه، تحصیالت بیشتر در کالج، کار داوطلبانه و خیریه ۱۱بعد از     

نیستند، بنابراین از پس مخارج دانشگاه که حدودا   ها واجد شرایط وام دانشجویی ملی پناهجو 

ها `بورسیه سنکچوری` رایگان  دانشگاه  آیند. اما، بعضی  پوند است بر نمی ۵۱۱۱  سالی

توانید به کودکتان کمک   کنند. چون پناهجوها اجازه کار هم ندارند، می  برای ثبت نام ارایه می

های داوطلبانه و خیریه اقدام کنند.از این طریق مادامیکه منتظرجواب  کنید که برای کار

های منحصر به فرد کسب  پناهندگی هستند هم کاری مفید انجام می دهند و همچنین رفرنس

ها و استخدام در آینده بسیار با  می کنند . کار داوطلبانه و خیریه برای گرفتن پذیرش دانشگاه

های آکادمیک و  ارزش است. پناهجوها همچنین ممکن است واجد شرایط تحصیل در رشته

  ها تحصیالت تکمیلی باشند فنی حرفه ای در کالج

 

https://www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your-child-s-school-about-bullying/
https://www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your-child-s-school-about-bullying/

