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International Baccalaureate Middle Years Program 

Community Service Requirement 

 

 متوسطهسالهای الملیل لیسانس  برنامه بی   

ایط  خدمات اجتمایع شر

 

 Winston Churchillمکتب/مدرسه متوسطه 
2019-2020 
 

 

 

 

 

 آموز _______________________________________ نام دانش
 

 معلم )جمع کننده بسته( ______________________________ دوره: _________ 
 

 ____________   کالس/صنف

 

و صداقت  درست  پروژه را به  نیکرده ام. من ا  مرور را  پروژه خدمات اجتمایعی  بسته نیتوافق دانشجو: من ا **

 .خواهم کرد لیتکم اکادمیک

 _________________: تاری    خ ____________________________________امضاء دانشجو: 

 کرده ام.   مرور : من این بسته  پروژه خدمات اجتمایع را رسپرست قیتصد** 

 _________________تاری    خ:  ____________________________________: شپرستامضاء 
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خدمات اجتمایعبخش   
 این پروژه توسط تیم ارزیابی تایید شده است و شما مجاز به انجام این کار هستید: بله / خی   *

 .را برای کمک به طرایح مجدد پروژه خود ببینید Lewisاگر نه، یک معلم یا خانم 
 

 سه ماه اول
 قبل از آن ارائه شده است ا ی أكتوبر  2بسته در طول دوره کالس در 

 است ی  امضاي دانشجو و نگهبان در قسمت جلو 
  پر شده است اهیس ا ی آی   رنگ/ جوهر  با بسته 
  سازمان/ محل، نام  افته،ی انیپا با اظهارنامه ها  1مرحله

 شده است لیشپرست، شماره تماس، تکم
 ناظر یامضا 
دهد نشان یم ه را نوشت تیفیها عمق تفکر و ک هیانیب 
 
 دوم سه ماه 
 قبل از آن ارائه  ا یدسامب   11 خی    دوره کالس در تار  بسته در یط

 شده است
  لیتکم یبرنامه برا  ا ی تکمیلساعت  شب  یب ا ی پنج: 6 کالس 

 -یا- شده است امضاء از یمورد ن یساعت ها
 لیتکم یبرنامه برا  ا ی تکمیلساعت  شب  یب ا ی هفت: 8و  7 کالس 

 استآمضاء شده  از یمورد ن یساعت ها
  پر شده است اهیس ا ی آی   رنگ/ جوهر  با بسته 
  ( در محلشپرست )نهناظر  امضا 
 دهد نشان یمه را نوشت تیفیو کعمق تفکر ها  بازتاب 
 داد یساعت رو  یار یاخت  

 
 اختصاص داده شده است فرهنگ

  شده است لیتکم 1مرحله 
 

 سه ماه سوم
  قبل از آن ارائه  ا ی چمار  11 خی    دوره کالس در تار  بسته در یط

 شده است
   ساعت  لیتکم یبرنامه برا ا ی تکمیلساعت  شب  یب ا ی ده: 6 کالس
 -یا- امضا شده است از یمورد ن یها
 برنامه کی ا ی تکمیلساعت  شب  یب ا ی 15هفتم و هشتم: کالس       

 است شدهبرنامه امضا  از یساعت مورد ن لیتکم یبرا
   پر شده است اهیس ا ی آی   رنگ/ جوهر با بسته 
   ( در محلشپرست)نه ناظر  امضا 
   دهد نشان یمه را نوشت تیفیعمق تفکر و کبازتاب ها  

  داد یساعت رو  یار یاخت  
 
 اختصاص داده شده است فرهنگ

  شده است لیتکم 2و  1مراحل 
 

  چهارم سه ماه
  قبل  ا ی یمماه  27 خی    بسته ارائه شده در طول دوره کالس در تار

 [دینی. را ببC.Sباشد، معلم  ا  بعد تحوییل خی    تار از آن ]ممکن است 
 شده است لیتمام ساعت ها تکم 
  شده است لیتکم 3و  2، 1مراحل 
  يا سياه تکميل شده است جوهر آی   با  خدمات اجتمایعخالصه 
  دهد نشان یمه را نوشت تیفیعمق تفکر و کبازتاب ها  

   به اتمام رسيده است  آنتحوییلدر تاری    خ  پروژه/ ارائه/پوسب 

 
 : سه ماه اولنمره 
  ا - کامیاب  شده است تکمیل ازیمورد ن طیتمام شر

  ایط 1 - کامیاب  تکمیل نشده است شر
  ایط تکمیل نشده است 2 - کامیاب  شر
 ایط تکمیل نشده است 3 - ناتمام  شر
 ایط تکمیل نشده استاز  شب  یب ا ی 4 - ناتمام  چیه ا ی شر

 ارائه نشده است یبسته ا

 

 

 

 
 : دومسه ماه نمره 
  ا - کامیاب  شده است تکمیل  ازیمورد ن طیتمام شر

  ایط 1 - کامیاب  تکمیل نشده است شر
  ایط تکمیل نشده است 2 - کامیاب  شر
 ایط تکمیل نشده است 3 - ناتمام  شر
 ایط تکمیلاز  شب  یب ا ی 4 - ناتمام  چیه ا ی نشده است شر

 ارائه نشده است یبسته ا

 

 

 

 

 
 : سومسه ماه نمره 
  ا - کامیاب  شده است تکمیل ازیمورد ن طیتمام شر

  ایط 1 - کامیاب  است تکمیل نشده شر
  ایط تکمیل نشده است 2 - کامیاب  شر
 ایط تکمیل نشده است 3 - ناتمام  شر
 ایط تکمیل نشده استاز  شب  یب ا ی 4 - ناتمام  چیه ا ی شر

 ارائه نشده است یبسته ا

 

 
 

 : چهارمسه ماه نمره 
  ا - کامیاب  شده است تکمیل ازیمورد ن طیتمام شر

  ایط 1 - کامیاب  تکمیل نشده است شر
  ایط تکمیل نشده است 2 - کامیاب  شر
 ایط تکمیل نشده است 3 - ناتمام  شر
 ایط تکمیل نشده استاز  شب  یب ا ی 4 - ناتمام  چیه ا ی شر

تارائه نشده اس یبسته ا
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WINSTON CHURCHILL IB MIDDLE YEARS PROGRAM 

 متوسطهسالهای الملیل  بی   لیسانس برنامه 

  خدمات اجتمایع

2019-2020 

 

 تبديلآموزان برای لیسانس بی   الملیل، ما به هدایت دانش مدرک متوسطه با  مکتب/مدرسهبه عنوان  صداقت تحصییل: 
ان در جوامع ما افتخار یم کنیم. تکمیل این پروژه خدمای  بخشر از هدف بزرگ درک مسئولیت، اخالق  انها  شدن به رهب 

 ادارهخدمات که بدون صداقت تحصییل ارائه یم شوند، باید توسط پروژه در اقدامات ما است. بسته های  راست  کاری و 
 به وضعیت فردی را دریافت خواهند کرد.  یامدهایپو  شدهبرریس 

 
 مورد نیاز برای رسیدگ

 

 
 
 درجه بیشی  از هر  صداقتا به یاد داشته باشید که لطف

ی
 است که در زندگ

 
ت. اینها درسهابی است که ما در شده اسداده  حرف

 .هستیم Churchillآموزان و کودکانمان در جامعه برای دانشتدریس آن تالش 

 

 :شامل موارد زیر یم شود یا اکادمیک علیم نا درست  

 خود شما( نام )امضای نام دیگری غی  از تقلب جعل و هر نوع   *

 را تحویل یم کند نوشته نشده باشد بستهکه   دانشجوبی توسط  که  استفاده از تمام یا بخشی از  پاسخ ها   *

    ندهد را نشان  انجام شده * ساعات ضبط شده که مقدار زمان کار 
 

  

وی از صداقت تحصییل ارائه یم دانش  که پروژه ی خدمات اجتمایع را بدون پی 
 
دریافت یم  F ی خودهاپروژه  دهند، در آموزاب

 که مقالۀ صداقت 
 
 هایکنند تا زماب

 
 را تکمیل کنند. نگراب

 
آکادمیک از  یا  تحصییل صداقت تحصییل و پنج ساعت خدمات اضاف

 .مدیریت یم شود IB اجتمایع طریق هماهنگ کننده  خدمات

 

 

کارشنایس، خدمات به معنای کمک به لیسانس/ نیاز به خدمات عمویم ساالنه دارد. در برنامه بی   الملیل مدرک  IBبرنامه  هدف: 
 بهب  برای دیگران، به ویژه افراد محروم است. دانش آموزان پروژه ای را که مکتب/ جامعه 

 
مدرسه، محل، میل یا جهای  برای ایجاد زندگ

فرصت های موجب  خارج از آنقرار دارد شناسای  یم کند. انجام خدمات اجتمایع در محوطه دانشگاه و یا  تعريفدر محدوده این 
ی دانش  یم کنند آموزان برای یادگب 

 
. هدف ارتقاء درک بهب  جامعه، مشارکت دانش ، یم شود در مورد خود و جامعه که در آن زندگ

. افزایش مهارت های اجتمایع و خودآگایه، ابتکار عمل، مهارت مدیریت است آن بر تجارب انعكاسآموزان در عمل یا خدمات و 

شخیص، تنها برخ  از مزایای بالقوه شخیص یک  صداقتت نفس باال و زمان، فرصت های  برای بیان خالقانه، کار گرویه، تعهد، عز 
 تجربه موفق خدمات اجتمایع است. 

 

را  قیدق است و برنامه دریس جهای   یشهروند جی    به ترو  لیاست که فلسفه آن تمامتوسطه  یسال ها الملیل ی   الزام برنامه ب نیا چرا: 
 یشهروند جهای   یشهروند یقدم به سو  ی   کند. اول  یم ی   تضم یب  ادگی ند یدر فرا و بازتاب شخیص یتفکر انتقاد یبر مهارت ها

دارد، مشارکت در جامعه خود و  تیشما اهم یدرباره آنچه که برا یبه طور انتقاد خدمات اجتمایع از ینجامعه است. اهداف مورد 
 آورد.  را به وجود یم تیکند و حس موفق  یمفراهم  یب  ادگیانجام شود، فرصت  IBفلسفه مطابق  بازتاب در مورد تجربه است. اگر در 
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 : ها ی  ادآور ینکات و 

وعزود  •  ! نزدیک شود تواند  ... مهلت یمکنید    رسی

س •  هستند!  نجا یکمک به ا  ی... معلمان برا د یسواالت بیر

 ! نی   کرده نیم تواند  امضا  شما  های ساعت ی، و براباشد  تواند رسپرست شما  نیم والدین شما  د یداشته باش اد یبه  •

 کامل و پاراگراف کامل باشند.   ت جماال در  د یبازتاب ها با •

  یرویداد ها •
ی

 یها شنامهینما ،اصیل ق  یموس یکنرست ها  ،یحرفه ا ورزشی  یرویداد هاقابل قبول عبارتند از:  ی  غ فرهنگ
 
 
اب  جوانان.  یها، ورزش ها کودکان، سخی 

از  یو ی  به پ یاز ین تر یتا ی. بازتاب هاد یرا به پشت بسته وصل کن بازتاب به راحت   د؛یکن  پیبازتاب خود را تا د یتوان شما یم •
MLA ستین . 

امضاء مخترص  ! کنید   امضا خود  خدماتساعات  تکمیل اثبات یبراو  د یسیبنو  اهیس ا ی آبی  رنگ/ که در جوهر   د ینکن فراموش •
(Initials)  نخواهند کرد!  محاسبهرسپرستان 

اممکن است در اتمام ساعت  د یتمد •   تمدید،در مورد  شی  یب اتیجزئ یداده شود. برا خایص طیرسی
 
 نیا 12به صفحه  لطفا

 وجود داشته باشد.  تمدید هماگر  شوند، حت   لیتکم هر سه ماه یبرا د ی. بازتاب ها باد یبسته مراجعه کن

 

مدرسه مکتب/ در ممکن است چه چب   که   کنید   مالحظه. آشنا سازید  از یمورد ن یفرم ها ارسال یبرا خود را  و د یمواد را مرور کن نیا چگونه: 
س گر ید اتیدرباره تجرب ا ی د یاور یب اد یبه را  موفق گذشته یپروژه هاباشد.  از یمورد ن  Lyndsayبا  د یتوان یم د،ی. اگر هنوز سؤال دار د یببر

Lewis  سیهماهنگ کننده شوIB   درlyndsay.lewis@sanjuan.edu یم ب   . همساالن شما ند یب  بسته خود تماس بگ یمعلم جمع آور  ا ی 
 باشند.  منبع عایل کیتوانند 

 

آموزان در کمک به دانش  یممکن است برا نیگروه انجام دهند. دخالت والد  کیدر  ا ی ی  را به تنها خدمات نیا د یآموزان بادانش : چه کش
ور  انها  شدن دخیل مدارک و لیتوسعه، تکم  یپروژه برا نیکه ا  نیاز ا نانیحمل و نقل، حصول اطم یباشد. کمک ها یدر پروژه ض 

 است.  نیمهم دخالت والد یآموز بتواند کار کند، امن است، جنبه هاکه دانش  است و محيیط ولقابل قب انیدانشجو 

 

کت در مراسم ها یدرصد از ساعت خود را برا 20 ا یرا انجام دهند و  ی خدماتکار   یتوانند تنها ساعت هاآموزان یمدانش چه:    یشر
 

 فرهنگ
، جلسه دولت   شگاهینما ،ق  یموس ،یمانند کنرست، باز   یدادهایشامل رو  د ینبا دادها یرو  نیاستفاده کنند. ا ایسیتظاهرات س ا ی هب 

را  )ده( ساعت خدمات اجتمایع 10، دانش آموزان حداقل 6حضور منظم در عبادتگاه شوند. به عنوان مثال، در کالس  ا یمدرسه مکتب/ 
  یدادهایتوانند حضور در رو  یمن آن )دو( ساعت 2از  شیدهند، اما ب انجام یم

 
آموزان هفتم و هشتم، دانش یباشند. در کالس ها فرهنگ

 یتوانند در مراسم ها یمرا نساعت ها  نی)سه( ساعت از ا 3از  شیدهند، اما ب را انجام یم )پانزده( ساعت خدمات اجتمایع 15حداقل 
 
 

کت فرهنگ شود و حداکبر شش ساعت خدمات در هر روز ناز دو پروژه انجام  شیدر ب د یبا خدمات اجتمایع یکنند. تمام ساعات کار   شر
 ،، اعتبار دانشگایهحق الزحمه ا یو  انجام دهند  ،هد دیمانجام  حق الزحمهبا  کارمند  کیکه را   یتوانند کار  آموزان نیمشود. دانش انجام یم

 ستیشا یمدال ها ا یو  ز یجوا
 

 یکه مستق  ی  ها تی. فعالکند   افتیدر  که انجام یم دهند،خدمات   یبرا گ
 
کنند، به عنوان   خانواده اعطا یمه ب ما

 شوند.  محسوب نیم خدمات اجتمایع

 

ده در جامعه وجود دارد که از  یشمار  ی   خدمای   فرصت های کجا:  ممکن  ی. سازمان هااستقبال یم کنند کمک ارائه خدمات و   به طور گسب 
 به . شود   یگاه هاحیو تفر  سالمندان، و ادارات پارک ی، اقامتگاه هاعبادتگاه ها  ،ورزیسر  یها میکتابخانه ها، ت  ،ی  شامل مدارس ابتدا

 
رسیدگ

   مسئله
 

 د یبا ی  مدارس ابتدامکاتب/  یاست. کار برا خدمات اجتمایع تجربه عایل کی ،هگرسن  ا یخانمان  خدمت غذا به ی  ارائه  با  گرسنگ
یا ترتیب  چسباندنقابل قبول است،  یب   جشنواره پا داد یمثال، کمک به رو  یمعلم کالس درس باشد؛ برا کیمنظم  یها تیخارج از مسئول

  یبسته ها کردن
 

 . قابل قبول نیست وظیفه خانگ

 

 . ""E-Team خدمات اجتمایعباشگاه  کمک در هنگام ثبت نام، و   ،اض  یر  سیفرصت در محوطه دانشگاه وجود دارد. مثالها: تدر  نیچند

 

بازگشت  یتواند در تابستان برا یم شود. خدمات اجتمایع لیتکم یلیاول سال تحص رب  عدر طول  باید  خدمات اجتمایع : چه وقت
 . دیه ارسال میشود  ها شان بخاطر نمرهبسته  یبه معلم جمع آور  رب  عهر  بسته خدمات اجتمایع. شود  لیتکم 8و  7 کالس  آموزاندانش
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 کارشنایس  یدوره ها ا یو  کیآکادم یاز کالس ها کی چینمره به ه این جداگانه نشان داده شده است.  انها بطور  در کارت گزارش خدمات اجتمایع
 یخواهند کرد. برا افتیدر  را  اول خدمات اجتمایع رب  عسه  یبرا (Incomplete)نا تکمیل  ا ی (Pass) موفق درجه آموزانوصل نشده است. دانش

 [. دینگاه کن 2 آورند ]به صفحه بدست یم متغب  نمره  یشده خود بر مبنا لیپروژه تکم یبراا ر  A  F - نمره آموزان دانش ،ی  نها رب  ع 

 

وع:  وع کن  د یدان اگر نیم رسی  ی   ست،یز  طیتواند مح . یمبه شما مهم است اجتمایع یهامندی از ین کدام  که  مالحظه کنید  د،یکجا شر
   ،خانمای  

 
 تامی    یکه برا  دولت   ا یو /  انتفایع ب  غسازمان های ؟ با ید کمک کن  د یتوان ؟ چگونه یمباشد  جوانان، ورزش، هب   ،گرسنگ

ید  تماس ایجاد شده است، اجتمایع یازهاین آموزان دهد که به دانش را نشان یم یار یبس یسازمان ها ن،یآنال  یجستجو  کی. بگب 
 . ه ریزی کنید برنام و  د،یب  تماس بگ کنید   جستجو  و  فکر کیم توانند کمک کنند. فقط   یم ی  راهنمامدارس متوسطه/ 

 

خود را  ساعت خدمات را انجام دهند، تجربه 15 ا ی 10کنند که در آن کار کنند،   ی  را شناسا« جامعه» کیدانش آموزان  ود ب  انتظار م
و  برای شما  یب   که چه چ  مالحظه کنید قابل قبول است.  بطور یکسانگروه   کیدر  ا ی ی  . کار به تنهادهند گزارش   درباره آنو  منعكس

 به برنامه شما مناسب باشد. 

 

 توجه  تان در پروژه 
 
را به  ا یاز مزا شما داشته باشد و بعیص   یبرا  شب  یبارزش  د یکن  که شما ضف یم  ی  تا ساعت ها د یداشته باش کاف

 پروژه را انجام یم کیاز  شیاگر شما برخ دهد. به شما مختلف خدمات ممکن است  یانجام پروژه ها یآرزو  ا یو  از یشما ارائه دهد. ن
هر پروژه  یهر کدام از سواالت برا کهجداگانه   یها برگه نمودن ضمیمه قیاز طر  را  هر پروژه یسه مرحله اول برا د یبا د،یده

 . ناظر  یامضا مولشبه   پاسخ شده باشد انجام دهید 

 

و  د یآور  جامعه، آنچه که از تجربه به دست یم کیمهم تجربه است. ارائه خدمات به  یجنبه ها شخیص صداقتو  یانتقادتفکر 
 ا یناقص  جمله هایاست.  تیفیک  ه با عمق تفکر و نوشت ازمند یپروژه ن نیا بازتاب بخش هایبازتاب شما در مورد آن مهم است. تمام 

 قرار خواهد داد.  ب  نخواهد شد و درجه شما را تحت تاث رفتهیساده پذ

 

  د یپروژه خود را در طول تابستان آغاز کن د یب  گ  یم میاگر تصم
 
. اگر با د یب  را در نظر بگ دیه گزارش  یروند و دستورالعمل ها لطفا

به تجربه قابل قبول خواهد بود.  کی این ،ت داشته باشد مطابق و هدف از خدمات اجتمایع تیدستورالعمل ها و متناسب با مامور 
 تجربه است.  نیاز ا بخشی  یتفکر انتقاد یمهارت ها د یداشته باش اد ی

 

 د،ی  و معلم کالس درس صورت گ هماهنگ کننده خدمات اجتمایع میتواند بر اساس تصم جامعه یم از یاز خدمات مورد ن تیمعاف
  لیاگر دل

ی
 .باشدنالزامات پروژه  لیدانش آموز وجود باشد که قادر به تکم یبرا بزرگ

 

 دانش
 
ا  ثبت نام یم Winston Churchill مکتب/مدرسه متوسطه در   که پس از سه ماهه اول  آموزاب آن  یالزم برا طیکنند، از رسی
 .کنند  لیرا تکم بعدی یسال ها د یمعاف خواهند بود، اما با یلیسال تحص

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 دیی  تماس بگ Lewisلطفا با خانم  د،یدار  حیبه توض از یاگر هر زمان ن

 IB کننده خدمات اجتمایع  هماهنگ

lyndsay.lewis@sanjuan.edu  

 4 شماره اتاق

 
 

 

 

 

 

mailto:lyndsay.lewis@sanjuan.edu
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 سه ماهه اول
Winston Churchill IB Middle Years Program 

COMMUNITY SERVICE PROPOSAL 

 
 Winston Churchill  متوسطهسالهای الملیل لیسانس  برنامه بی   

 خدمات اجتمایع یشنهادیطرح پ
 
 

  برو اکت 2موعد:  استفاده کنید کامل  جمله هایاز  . د یپر کن  اهیس ا ی آبی  رنگ / جوهر با 
 

حپروژه خدمات  یمورد عالقه خود را برا ساحه  . دهید  اجتمایع شر
 

 

 

 

 

 

 که پروژه شما خدمت خواهد کرد.   جامعه خاض فیو توص ی  شناسا
 
 
 
 
 
 

شما  شود. پروژهشما شامل چه یم خدمات اجتمایع این کهمربوط  اتیجزئبه شمول . دهید  حیتوض د یکه انتخاب کرده ا  را  اجتمایع خدماتپروژه 
 . هب  ؟ و غرسید  دهد؟ چطور به آنجا خوایه پروژه شما رخ یم زمای  چه  د؟یده ؟ چه نوع مشاغل و خدمات را انجام یمشود انجام یم کجا در  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 ______________________________________________________ : انتفایع ی  نام سازمان غ
 
 : _______________________________________________________ وظیفه و عنوان ناظر  نام
 

 : ______________________________________ لیمیآدرس ا ا یتلفن و /  شماره
 

 _____________________ : _____________________________________ ناظر  امضاء
  – ناظر * 

 
 (initialsآمضاء مخترص )، بدون بنویسید  اسم خود را به طور کامل لطفا
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 رب  ع دوم

 Winston Churchillهای متوسطه سال IBبرنامه 

خدمات اجتمایع های خالصه گزارش ساعت  
 

 دسامیی  11موعد:          .با جوهر/رنگ آبی یا سیاه پر کنید  ساعت های شما باید کامل باشد.  در صد  50  

 

 در صفحه بعدی دوم   رب  ع بازتاب مورد نیاز 
 
 

 
 فعالیت ها / اقدامات

  

 

 تاری    خ

 

 ساعت ها

 ناظر امضاء

 به عنوان امضا حساب نیم شود (initialsامضا مخترص ) *

 والدین( نه)

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  (N/A) ستیقابل اجرا ن            لطفا تعداد کل ساعت ها را اینجا بنویسید

 اعتبار آکادمیک یا جوایز شایست یا پول، انجام دهند را کار با معاش   انکارمندد مانند  آموزان نیم توانندانش
 

دریافت کنند. فعالیت های  که شان  برای خدماتگ
 
 
 بر خانواده اعطا یم کنند، به عنوان خدمات اجتمایع محسوب نیم شوند.  مستقیما
 . است ، امضا کامل مورد نیاز نند ک   (initial)ضا مخترصامبسته را برای اثبات ساعات  نباید ناظران 
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 دسامیی  11موعد:         رب  ع دوم

 Winston Churchillهای متوسطه سال IBبرنامه 

 خدمات اجتمایع
 - باز تاب -

 

 
 
 پاسخ دهید.  افتهیتوسعه هر مجموعه ای از سواالت را با حداقل یک پاراگراف  لطفا

 

 1 شماره
 
ی به نظر شما چهلذت برده اید؟ از چه . بیشب   شما باز تاب دهید  تا کنون را  تجربه خدمات خود  ( لطفا جامعه ای که خدمت  بر  تأثب 

 یم کنید دارد؟ از چه مهارت های  استفاده یم کنید؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یو  ؟ کدامبوده است ب   چالش برانگ ا یدشوار در مورد پروژه خدمات  یب   چکدام   اگر ( 2 شماره
 

وقت  نیشب  یب د یشما با ی را ب  ادگیمشخصات  ژگ
 چرا؟  د؟یاستفاده کن رب  ع نیدر اساعات خدمت  لیهنگام تکم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  تاب باز 
ی

 اختیاری، ساعت ها را در صفحه  رویداد فرهنگ
 

ثبت کنید. برای دریافت اعتبار برای این رویداد،  7برای ساعت رویداد فرهنگ
 
 
ي    حآن را  لطفا امضای الزم  کنید. ، یا برنامه( را ضمیمه  اجندا  ،مجله تئاتر  بلیط،تکت/ حضور ) مدرککنید، یک بازتاب کوتاه بنویسید و   ترسر

 دیدگاه شما را در مورد برخ  از جنبه های فرهنگ تغیب  داده است یا اینکه چگونه در توضیح دهید که چگونه ای . نیست
 

ن رویداد فرهنگ
 کار شما برای شهروندی جهای  کمک کرده است؟

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ستین از یمورد ن MLA فارمت/ شوند. قالب ضمیمهبسته  نیشوند و به پشت ا پی* بازتاب ها ممکن است تا
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 سومرب  ع 

 Winston Churchillهای متوسطه سال IBبرنامه 

خدمات اجتمایع های خالصه گزارش ساعت  
 

 مارچ 11موعد:          .با جوهر/رنگ آبی یا سیاه پر کنید  . شوند  لیتکم د یتمام ساعت ها با  

 
 

 فعالیت ها / اقدامات
 

امضاء )ها( ناظر یا بزرگسال )نه  ساعت ها تاری    خ
 والدین(

 ساعتهای تکمیل شده

 ____________: 2 برای مرحله

   

  

 

 

 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 .   

 لطفا تعداد کل ساعت ها را اینجا بنویسید
 .3و  2مرحله  یبرا

  (N/A) ستینقابل اجرا           

 

 .جوهر انجام شودرنگ/ باید در  بستهکل همچنان مورد نیاز است.   3، بازتاب مرحله شده باشد تکمیل  2یا  1مرحله  در حت  اگر ساعت ها 

 در صفحه بعدی  رب  ع سوم بازتاب مورد نیاز 

 اعتبار آکادمیک یا جوایز شایست یا پول، انجام دهند را کار با معاش   انکارمندد مانند  آموزان نیم توانندانش
 

دریافت کنند. فعالیت های  که شان  برای خدماتگ
 
 
 بر خانواده اعطا یم کنند، به عنوان خدمات اجتمایع محسوب نیم شوند.  مستقیما

 . است ، امضا کامل مورد نیاز تصدیق نکنند ناظران ممکن است بسته را برای اثبات ساعات 
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 مارچ 11موعد:         سومرب  ع 

 Winston Churchillهای متوسطه سال IBبرنامه 

 اجتمایعخدمات 
 - باز تاب -

 

 
 
 پاسخ دهید.  افتهیتوسعه مجموعه ای از سواالت را با حداقل یک پاراگراف  لطفا

 
عدم پرداخت حقوق  دهیا د؟یگرفت  اد ی یب   ( حاال که شما خدمات اجتمایع خود را به پایان رسانده اید، از این تجربه )ها( چه چ1 شماره
 ؟چه معت  دارد شما  یبرا کار 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجربه در مورد جامعه مورد نظر خود  نیاز ا د یتوان را یم ی  ؟ چه درس هاچیست خدمات اجتمایع به اعتقاد شما، نقطیه( 2 شماره
 د؟یبردار  یخدمت در سال جار  یبرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یو  ( کدام3شماره 
 

 ؟ و چرا  د یخدمات را کامل کن نیبه شما کمک کرد که ای ب  ادگیمشخصات  ژگ
 

 
 

 

 

 

 

 

:  تاب باز 
ی

 اختیاری، ساعت ها را در صفحه  رویداد فرهنگ
 

ثبت کنید. برای دریافت اعتبار برای این رویداد،  7برای ساعت رویداد فرهنگ
 
 
ي    حآن را  لطفا امضای الزم  کنید. ، یا برنامه( را ضمیمه  اجندا  ،مجله تئاتر  بلیط،تکت/ حضور ) مدرک، یک بازتاب کوتاه بنویسید و د ینک  ترسر

 دیدگاه شما را در مورد برخ  از جنبه های فرهنگ تغیب  داده است یا اینکه چگونه در توضیح د . نیست
 

هید که چگونه این رویداد فرهنگ
 کار شما برای شهروندی جهای  کمک کرده است؟
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 یم 27موعد:         چهارمرب  ع  

 Winston Churchillهای متوسطه سال IBبرنامه 

 خدمات اجتمایع
 - نهای  بازتاب  -

 

 پروژه:  اجمایل برریس

 . کنید   خالصه های خود را  پروژه و مسئولیت

 

 

 

 

 . د یکن  تیرا تقو  تانیتا پاسخ ها د یفکر کن IB یب  ادگیمشخصات در مورد  بازتاب: 
 

ی چه ا ی چه کش( 1 شماره  و چطور؟کرد   سود  چب  
 

 

 

 

 
 ؟د یگرفت  اد یراجع به خودت  یب   داد و چه چ یب  تغ شما را تجربه  نیا یا وهی( به چه ش2 شماره

 

 

 

 

 

 

ای  یم توانید داد خواه( اگر شما مجبور بودید دوباره این کار را انجام دهید، چه کاری انجام 3 شماره د برای داوطلب شدن در آینده ایجاد ی؟ چه تغیب 
 د؟یکن

 

 

 

 

 

 

 سنجش یا درجه بندی تجربه
 

     

ارزشکمی  با  با ارزش با ارزش تر با ارزش ترین  کم ارزش 

شپر ارز بسیار  ی انجام شده  تجربه خوب تجربه با ارزش   چب  

 

 دشوار برای تکمیل

 توصیه یم کنید؟ IB آینده آیا این تجربه را برای خدمات اجتمایع

    بیل           نه خی  

 

_________________________________________________________________________________ سازمان:    
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 Winston Churchillهای متوسطه سال IBبرنامه 

 خدمات اجتمایع
ش برنامه   -   -  ها   ساعتگسب 

 

ش  که درخواست  تکمیل شود  برای دانشجویاب   باید  این صفحه فقط  فعیل یم کنند.  رب  عبرای را ساعت  گسی 

 

ش ساعت ها به دالیل زیر تأیید خواهند شد.   گسب 

، اما  ایط مورد نیاز را در دوره درجه بندی نهای  برآورده یم کند* محدودیت های ست 
 شر

 * رویداد فقط در تاری    خ )ها(خاض رخ یم دهد 

 * پروژه به دلیل آب و هوا لغو شده است

 
 

ی در مورد این طرح توسعهبرای دریافت  –* اضطراری خانوادگ   ،اطالعات بیشب 
 
 به تماس شوید Lewisخانم  با  لطفا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رب  ع سوم  رب  ع دوم    کنید(  حلقهرا  یگ) برای رب  ع:  تمدید درخواست 

 

 1 شماره
 
 برای تکمیل ساعات کار دارید.  تمدید توضیح دهید چرا درخواست  ( لطفا

 

 

 

 

 

 

 #2 
 
 شوند.  یم لیتکم یبعد یکه ساعت ها با دوره درجه بند  هستید که چگونه مطمی     د یده حیتوض ( لطفا

 

 

 

 

 .یم کندناظر نیاز به تمدید ساعت ها را تأیید 

 

 ____________________: : _______________________________ تاری    خناظر  امضاء

 .شود تمدید را تایید کند ضمیمهنیاز که ای   اگر امضا قابل دستیای  نباشد، یک ایمیل چاپ شده ممکن است به بسته *

 

 


