ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﺘﺮم
راهﻨﻤﺎﯼ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﺮاﯼ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
～روش ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﺪارس ژاﭘﻨﯽ～
ﻓﺎرﺳﻰ

ペルシャ語

درﺑﺎرﻩ ﺁﻣﻮزش دورﻩ اﺑﺘﺪاﻳﯽ و راهﻨﻤﺎﻳﯽ در ژاﭘﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﯽ و
راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ژاﭘﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﻴﻼت
راﻳﮕﺎن ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺷﺪﻩ و اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ هﻤﺎﻧﻨﺪ ژاﭘﻨﯽ هﺎ ﺑﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ در دورﻩ اﺑﺘﺪاﻳﯽ و راهﻨﻤﺎﻳﯽ
در ژاﭘﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد دورﻩ اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺷﻮﻧﺪ .دورﻩ
اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻩ و ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﯽ وارد دورﻩ راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دورﻩ ﺁن ﺳﻪ
ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻬﺮﻳﻪ و ﮐﺘﺐ درﺳﯽ
ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﯽ و راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮﻳﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .درﺿﻤﻦ ﮐﻠﻴﻪ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ اﻳﻦ
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺼﻮرت راﻳﮕﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﻘﻂ هﺰﻳﻨﻪ هﺎﯼ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻣﺨﺎرج ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ دﻳﮕﺮ هﺮ ﻣﺎﻩ
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.

ﮐﻤﮏ هﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺁﻣﻮزﺷﯽ هﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ دهﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻳﮏ ﻓﺮد اﻣﮑﺎن
ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪاﻳﯽ و راهﻨﻤﺎﻳﯽ را ﻧﺪارد .ﺁن ﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ هﺰﻳﻨﻪ هﺎﯼ ﻻزم
ﺑﺮاﯼ ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺁﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻐﺬﻳﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

دروس ﺗﺪرﻳﺴﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ
در دورﻩ اﺑﺘﺪاﻳﯽ دروس ادﺑﻴﺎت ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﻳﺎﺿﯽ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،ﮐﺎردﺳﺘﯽ،
ﺧﺎﻧﻪ دارﯼ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪﻩ و زﻣﺎن هﺎﯼ ﻻزم ﺑﺮاﯼ ﺁﻣﻮزش اﺧﻼق و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ
ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺟﺎﻣﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
در دورﻩ راهﻨﻤﺎﻳﯽ ،دروس ادﺑﻴﺎت ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﻳﺎﺿﯽ ،ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،هﻨﺮ ،ﺗﺮﺑﻴﺖ،
ﻻ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ( و ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪﻩ و زﻣﺎن هﺎﯼ ﻻزم ﺑﺮاﯼ
ﺑﺪﻧﯽ و زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ) اﺻﻮ ً
ﺁﻣﻮزش اﺧﻼق و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺟﺎﻣﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ PTA
در ﻣﺪارس اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ]ﭘﯽ ﺗﯽ اِ[وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻋﻀﺎﯼ ﺁﻧﺮا اوﻟﻴﺎ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ ،و
اوﻟﻴﺎ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ » ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ« را
ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ دارﻧﺪ .اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟﯽ در اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

روش ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺪراس اﺑﺘﺪاﻳﯽ و راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

واﻟﺪﻳﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ و اﻧﺠﻤﻦ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻩ و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﻮدﮎ در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﯽ و راهﻨﻤﺎﻳﯽ را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
»ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ اﻳﻦ ﮐﻮدﮎ را در ﻣﺪرﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ .ﻟﻄﻔًﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ادارﯼ ﺁن را اﻧﺠﺎم دهﻴﺪ«.

ﻣﺪرﺳﻪ اﯼ ﮐﻪ ﮐﻮدﮎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺁن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻩ و ﻣﺮاﺣﻞ ادارﯼ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد.
) اﺻﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﻮدﮎ در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻮد(.

واﻟﺪﻳﻦ ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﮎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﯼ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺁﻧﺠﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ در ﺑﺎرﻩ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﻮدﮎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
»ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ادارﯼ ﮐﻪ در اﻧﺠﻤﻦ ﺁﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﮐﻮدﮎ در اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ادارﯼ را اﻧﺠﺎم دهﻴﺪ«.

ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دورﻩ راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻬﺘﺮﯼ در اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ!
ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﯽ از دورﻩ راهﻨﻤﺎﻳﯽ
در ژاﭘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن دورﻩ راهﻨﻤﺎﻳﯽ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ .وﻟﯽ
اﻓﺮادﯼ هﻢ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪارس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻨﺮﺳﺘﺎن و ﺁﻣﻮزﺷﮕﺎﻩ ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ اﯼ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﮐﺮدﻩ و اﻓﺮادﯼ هﻢ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

