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 عادت منظیم برای صبح/شام ایجاد کنید

 کارهای خان •
 

 مکتب و نان چاشت را تهیه و گ
 آماده داشته باشید. برای کارهای خان
 

 تکمیل گ
 ۀ مشخص بسازید. شده یک دوسی

ندهید که از مکتب غیر به طفل تان اجازه  •
ی کند مگر اینکه  باشد. به یاد  مریضحاضر

طفل شاید نشانۀ از  شکایتد که یداشته باش
ی  حاضر تشویش او باشد که دلییل برای غیر

مگر اینکه مکتب/حوزۀ شده نیم تواند 
 . تعلییم طوری دیگری هدایت داده باشد 

ا ایستگاه وادار کنید که به مکتب یطفل تان را  •
وقت  بس با طفل دیگری که همیشه س 

 حاضر یم شود، برود. 

برای روز های سد یا مواقیع که موتر روشن  •
 نیم شود، پالن احتیایط داشته باشید. 

ر به  • در روز های که مکتب باز است، از رفت 
نزد داکی  برای معاینات صیح ویا از سفر های 

 دور اجتناب کنید. 

فعالیت های خارج نصاب دریس را محدود و  •
 سازید.  متوازن

جای بی س و اوقات منظم برای مطالعه و  •
   را و پایک صدا 

 
فراهم  برای انجام کارهای خانگ

 کنید. 

منظیم برای خوابیدن طفل تان زمان و عادات  •
ر شوید که طفل شما  ر کنید تا مطمئتر تعیتر
احت  برای روز بعدی مکتب به خوبی اسی 

 است.   نموده

 

 نبرنامۀ حوزۀ تعلییم سن هوا
ی شاگردان  برای بهبود حاضر

 

ی مهم است  حاضر

ی این است که هر شاگرد را  هدف برنامۀ بهبود حاضر

ر به مکتب حاضر  تشویق نماید که همه روز به وقت معتر

 شود. 

 آیا در عرصه های ذیل به کمک نیاز دارید... 

 ترانسپورت/مسکن/لباس: 

www.sanjuan.edu/MKV 

 :  صحت روابر

www.sanjuan.edu/gethelp 

 : 504کمک در بخش تعلیمات خاص/ 

www.understood.org 

www.warmlinefrc.org/special-education.html 

 کمک برای مهاجرین، پناهندگان، افراد تازه وارد: 

www.sanjuan.edu/Page/322 

 مساعدت های دوجانبه: 

www.mutualassistance.org 

 مشارکت خانواده و اجتماع: 

www.sanjuan.edu/FACE 

 

 

 

 

 

Contact Us 

3700 Garfield Avenue, Room 9  

Carmichael, CA  95608                                        

(916) 979-8604 

 

 

 

:با ما به تماس شوید  

Attendance Improvement 

3700 Garfield Avenue, 

Room 9 

Carmichael, CA  95608 

(916) 979-8604 

 
  

 

 

نکات مفید در مورد 
ی  حاضر

Attendance Improvement Program 

یبرنام ۀ بهبود حاضر  
 

http://www.sanjuan.edu/MKV
http://www.sanjuan.edu/gethelp
http://www.understood.org/
http://www.sanjuan.edu/Page/322
http://www.mutualassistance.org/
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 کاری که شما یم توانید انجام بدهید: 

ر و کارمندان مکتب طفل تان و سایر  • از معلمتر

د که چگاعضای خانواده مشورت ب ونه یم گیر

هر روز و  -که    توانید طفل تان را آماده سازید 

 به مکتب برود!  –به موقع 

بکس مکتب طفل تان را هفته وار چک کنید.  •

بعضر اوقات، نامه های مهیم در میان اشیای 

داخل بکس مکتب، ناپدید یم شود. تنظیم 

کردن لوازم داخل بکس به شما کمک یم کند 

که این اسناد مهم را هنوز که به درد یم 

 خورند، پیدا کنید. 

هدارید. به گبرای خود ن را سال تعلییم تقویم  •

این ترتیب، شما یم توانید تمام تاری    خ های 

، و برنامه های مکتب  مهم، روز های رخصت 

طفل تان را دنبال کنید. این تقویم فضای 

ی ها، مناستی برای ثبت کردن  حاضر غیر

ی کنفرانس ها و سایر معلومات مهم گپی یر

ر   . بدست یم دهد مکتب نیر

ی ویا  به طفل تان • تفهیم کنید که از غیر حاضر

ناوقت رفتنش به مکتب خوشحال نیستید. با 

طفل تان در مورد مسائیل که ممکن است 

سبب ناوقت رفتنش به مکتب یم شود، 

 صحبت کنید. 

ر دولت و  • طفل تان را کمک کنید که قوانتر

ی شا  ردان گپالییس های مکتب در مورد حاضر

 را بفهمد. 

پاداش بدهید  ر خوبشطفل تان را بخاطر رفتا •

 و این کار را مورد به مورد انجام بدهید. 

 

، مدیر و  ر راه های ارتبایط خود با اطفال تان، معلمی 

ی مکتب را باز نگهدارید   . شعبه حاضر

اگر طفل شما نیم تواند به مکتب حاضر  •

ی ویا عملکرد  شود، ویا اگر در مورد حاضر

طفل تان در مکتب نگران هستید، موضوع را 

 از پیش به مکتب خیی بدهید.  پیش

اگر روزی طفل شما به مکتب نیم رود، همان  •

ی مکتب زنگ بزنید و  روز به شعبه حاضر

 مکتب را مطلع سازید. 

اگر سند تصدیق داکی  در اختیار دارید، آن را  •

  به شعبه پذیرش مکتب بسپارید. 

اگر طفل شما نیم خواهد به مکتب برود،  •

خواهد برود و با معلوم کنید که چرا نیم 

مکتب و طفل تان کار کنید تا نگرابر های او بر 

به طفل تان تفهیم نماید که او  طرف گردد. 

 باید حتمن مکتب برود. 

اگر متوجه یم شوید که طفل شما از یک  •

صنف دریس مشخص دوری یم کند ویا با 

مضمون مشخض مشکل دارد، موضوع را با 

با او او صحبت کنید. در خانه طفل و معلم 

ی کنید. این کار  در آن مضمون همکاری بیشی 

ر طفل به عادت  ی از خو گرفت  سبب جلوگیر

ایط برایش  اجتناب از مکتب هنگایم که سر

 سخت یم شود، یم گردد. 

در صورتیکه طفل شما ویا خانواده تان به  •

کمک نیاز دارد، شما یم توانید به مکتب طفل 

ید و از آنها کمک بخواهید     تان تماس بگیر

 

 

ی خوب را در   ایجاد کنید طفل عادت به حاضر

 طفل تان عالقمندی نشان بدهید: به فعالیت های 

اک  • در کنفرانس های معلم با والدین اشی 

 نمائید. 

شت به گایه تجلیل از بر گدر برنامه های شام •

اک نمائید.   مکتب و جلسات والدین اشی 

در صنف های دریس، در سفر های سیاحت   •

در جریان محافل مکتب بطور رضاکارانه  ویا 

یدگسهم ب  یر

تعلیم و تربیه را یگ از اولویت های خانواده  •

 دقرار بدهی

طفل تان را تشویق کنید که در مکتب سهم  •

د. طفل تان را در فعالیت های گبیشی  ب یر

خارج نصاب دریس ویا برنامه های بعد از 

مکتب مورد عالقه اش شامل سازید. 

ی گداده است که سهم   تحقیقات نشان یر

ی و گبیشی  شا  رد در مکتب سبب بهبود حاضر

  موفقیت او یم شود

 


