
 

 

 

 راهنمایی مراقبین/ والدین 



 

 این کتاب هدیه ای از موسسه آموزشی اسکاتلند است

 

 بزرگترین و موثرترین
 اتحادیه صنفی 

 آموزشی اسکاتلند 

ا ترجمه کنیم؟چگونه این جزوه ر  

Tłumaczyć  Traduire   ترجمه 

برای ترجمه هر یک از این جزوه به زبانی دیگر، می توانید از نسخه پی دی ایف در وب سایت ای ای 
:ایس استفاده کنید  

www.eis.org.uk/welcometoscotland 
 همرای

www.translate.google.co.uk 

 
فهرست شده اند ترجمه کند ۱۶-۱۳گوگل همچنین می تواند وب سایت هایی را که در صفحات    

 

 

http://www.eis.org.uk/welcometoscotland
http://www.translate.google.co.uk/


 

 به اسکاتلند خوش آمدید

  

هر کودک یا جوانی است که اخیراً از کشور دیگری وارد این کتابچه برای والدین/مراقبان 
اسکاتلند شده  است و از اتحادیه معلمان اي آی ایس )موسسه آموزشی اسکاتلند( بسته 

 خوشامدگویی دریافت کرده است

کمپین اي آی ایس برای آموزش خوب برای هر کودک و جوان است. اعضای ما از ما می 
جوانانی که تازه وارد اسکاتلند شده اند استقبال کنیم و حقوق خود خواستند که از همه کودکان و 

.را به آنها اطالع دهیم. به همین دلیل است که بسته های خوش آمد گویی را ایجاد کردیم  

بسته خوشامدگویی که فرزند شما دریافت کرده است این است که کمی در مورد اسکاتلند به او 
ست. این کتابچه برای ارائه اطالعاتی در مورد سیستم آموزشی بگویید و حقوق آنها در اینجا چی

. در اسکاتلند به والدین/مراقبان است. امیدواریم برای شما مفید واقع شود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حقوق کودکان

حقوق چیزهایی هستند که هر کودک یا جوانی باید داشته باشد یا بتواند انجام دهد تا زندگی ایمن، 
سال از حقوق  ۱۸سالم و شاد داشته باشد. سازمان ملل متحد می گوید که همه کودکان و جوانان زیر 

ه چه یکسانی برخوردارند، صرف نظر از اینکه چه کسی هستند، والدینشان چه کار می کنند، ب
زبانی صحبت می کنند، چه دینی دارند، چه پسر باشند یا دختر، فرهنگ آنها چیست، چه معلول 

. باشند یا نه، یا ثروتمند باشند یا فقیر  

حقوق همه کودکان و جوانان در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک )یو این 
ن آن را امضا کرده اند. همه حقوق سی ار سی( ذکر شده است که تقریباً همه کشورهای جها

.)یو این سی ار سی( به یکدیگر مرتبط هستند و همه به یک اندازه مهم هستند  

: در اینجا راهنمای حقوق کودکان وجود دارد  
www.unicef.org/rightsite 

 

 حق تحصیل کودکان

همه کودکان و جوانان در جهان حق دارند به مدرسه بروند و از  حق تحصیل بسیار مهم است.
.آموزش با کیفیت خوب برخوردار شوند  

کودکان و جوانانی که کشور خود را ترک کرده و به عنوان مهاجر به کشور جدیدی وارد شده 
اند و آنهایی که مجبور به ترک کشور خود به عنوان پناهنده شده اند نیز حق تحصیل خوب 

.نددار  

سال حق داشتن یک مکان رایگان در مدرسه را  ۱۶تا  ۵هر کودک در اسکاتلند بین سنین 
.دارد. قانون انتظار دارد که همه در این سنین در آموزش شرکت کنند  

سالگی، جوانان می توانند انتخاب کنند که آیا و چگونه می خواهند به تحصیل خود  ۱۶پس از 
. ادامه دهند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicef.org/rightsite


حمایت اضافی همراه با تحصیالت خودحق   

همه کودکان و جوانان در جهان در صورت ناتوانی حق دارند از حمایت های اضافی برای تحصیل خود برخوردار 
شوند. در اسکاتلند، کودکان و جوانان، یا والدین/مراقبان آنها از طرف آنها، حق دارند در مواقعی که نیاز به کمک و 

. دگیری خود در مدرسه داشته باشند، حتی اگر معلول نباشندحمایت اضافی برای یا  

عنوان نامه عملکرد همراه آن، حقوق شما بهو آئین( ۲۰۰۴در اسکاتلند، قانون حمایت اضافی برای یادگیری )
کند.  کننده و حقوق فرزندتان را برای دریافت حمایت اضافی که در مدرسه نیاز دارند، مشخص می والدین/مراقبت

. نها همچنین به مدارس، مقامات محلی و سایر سازمان ها می گویند که چگونه مطمئن شوند این اتفاق می افتدآ  

: در اینجا می توانید اطالعات بیشتری کسب کنید  
enquire.org.uk/advice-for-parents 

 

 حق یادگیری از آموزش

تا از استعدادها و توانایی های خود استفاده کنند و به  آموزش کودکان باید به گونه ای طراحی شود که به آنها کمک کند
.آنها کمک کند تا زندگی مسالمت آمیز داشته باشند، از محیط زیست محافظت کنند و به دیگران احترام بگذارند  

 همه کودکان و جوانان جهان حق دارند فرهنگ، مذهب و زبان خود را داشته باشند و درباره تاریخ، پیشینه و عقاید 
.خانواده خود بیاموزند. آنها حق دارند از تحصیالت خود در مورد این چیزها بیاموزند  

در مدرسه فرزند شما قادر خواهد بود چیزهایی را در بسیاری از زمینه های دانش کشف کند و مهارت های جدیدی را 
ان هنری با دیگران در میان بیاموزد. آنها می توانند افکار و نظرات خود را از طریق نوشتن، صحبت کردن و بی

. بگذارند، مگر اینکه این امر باعث آسیب و ناراحتی دیگران شود  

 

 حق کودکان برای انتخاب دوستانشان

های خوبی برای مالقات با افراد همه کودکان و جوانان جهان حق دارند دوستان خود را انتخاب کنند. مکتب فرصت
هایی که دارند ممکن است شبیه یا متفاوت با آنها باشد و با آنها هستند، با پیشینه دهد که تقریباً هم سن و سالجدیدی می

. آنها دوست شوند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 محل یادگیری یا اموزش برای کیست چه وقتی شرکت می کنند

ساله(  ۲ساله هستند )و برخی  ۴یا  ۳کودکانی که در اسکاتلند 
ساعت آموزش و مراقبت از کودک  ۶۰۰حق دارند سالیانه 

ساعت در هفته  ۱۶داشته باشند. این معموالً به معنای حدود 
.در طول ترم است    

ساله ۴یا  ۳کودکان   کودکستان 

 ۳:۳۰صبح تا  ۹دوشنبه تا جمعه، معموالً حدود ساعت 
.روز در سال ۱۹۰بعد از ظهر،   

 

مکاتب در زمستان و تابستان و در نقاط مختلف سال 
برای تعطیالت رخصت می شوند. در مورد هنگامی که 

مکاتب محلی شما باز و بسته می شوند، یا با خود مکاتب 
. و یا هم با شورای محلی خود تماس بگیرید  

 

ساله ۱۲تا  ۵کودکان    دبستان یا پرایمری 

۵سن  - ۱ابتدایی   * 

۶سن  - ۲ابتدایی   

سالگی ۷سن  - ۳ابتدایی   

سالگی ۸ - ۴ابتدایی   

سالگی ۹سن  - ۵بتدایی ا  

سالگی ۱۰ - ۶ابتدایی   

سالگی ۱۱ - ۷ابتدایی   

 

(  ۴بعضی اوقات کودکان بسته به زمان تولدشان از 
 (سالگی مکتب را شروع می کنند

 

بعد  ۳:۳۰صبح تا  ۹دوشنبه تا جمعه، معموالً حدود ساعت 
روز در سال ۱۹۰از ظهر،  . 

می شوند.  مکاتب در نقاط مختلف سال برای تعطیالت بند
هنگامی که مکاتب محلی شما باز و بسته می شوند، یا با خود 

.مدرسه و یا هم با شورای محلی خود تماس بگیرید    

 

 

 ۱۲کودکان و نوجوانان 
ساله ۱۶تا   

ساله ۱۸تا  ۱۶جوانان   

 مکتب متوسطه

 

اطفال باید  -اجباری است  ۴تا  ۱سالهای متوسطه 
.بروند  

اطفال رفتن  -اختیاری است  ۶تا  ۵سالهای متوسطه 
. را انتخاب می کنند   

این بستگی به فرد جوان و آنچه در  -زمان ها متفاوت است   
.حال مطالعه است دارد   

 

برخی از دانش آموزان می توانند به صورت رایگان شرکت 
.کنند. با کالج چک کنید    

سال و باالتر ۱۶جوانان   کالج تحصیالت تکمیلی 

 

ساله یا باالتر که واجد شرایط  ۱۶کالج برای جوانان 
. ورود هستند اختیاری است  

این بستگی به فرد جوان و آنچه در  -زمان ها متفاوت است 
. حال مطالعه است دارد  

 

برخی از دانش آموزان یا محصلین می توانند به صورت 
.رایگان شرکت کنند   

 

بورسیه تحصیلی برای پناهجویان جوان ممکن است بتوانند به 
ادامه تحصیل در دانشگاه دسترسی داشته باشند. با دانشگاه 

 چک کنید

د. العات بیشتر به پیوست مراجعه کنیبرای اط   

 ۱۷افراد جوان، معموالً 
ساله و باالتر ۱۸یا   

 موسسه آموزش عالی )پوهنتون(

 

ساله یا باالتر که واجد  ۱۷پوهنتون برای جوانان 
. د اختیاری  استشرایط ورود هستن   



  سال تعلیمی

در اسکاتلند، سال تحصیلی از ماه آگوست شروع می شود و در ژوئن به پایان می رسد. تعطیالت مختلف در طول سال و 
روز  ۱۹۰تعطیالت تابستانی طوالنی در اواخر ژوئن، ژوئیه و اوایل آگوست، زمانی که مکاتب نه باشد وجود دارد. مکاتب 

.در سال باز هستند  

 

 

 یک روز معمولی در مکتب

بعد از ظهر، از دوشنبه تا جمعه  ۴تا  ۳:۳۰صبح تا حدود  ۹روز مکتب معموالً از ساعت 
ادامه دارد، اگرچه هر مکتب  برنامه زمانی خاص خود را دارد. برخی از مکاتب در وقت 

مانی با اطالعاتی در مورد ناهار در روز جمعه تعطیل می شوند. مکتب شما یک جدول ز

.زمان شروع و پایان مکتب هر روز و زمان دروس در اختیار فرزندتان قرار می دهد   

گذرانند، آموزان معموالً بیشتر دروس خود را در یک کالس درس میدر مکاتب ابتدایی، دانش
یرند. آنها گو همچنین مدتی را در کتابخانه مکتب، سالن بدنسازی یا اتاق کامپیوتر یاد می

.معموالً در بیشتر مواقع معلم یکسانی دارند  

جا های مختلف جابههای درس برای درسآموزان معموالً بین کالسدر مکاتب متوسطه، دانش
شوند و معلمان مختلفی برای موضوعات مختلف دارند. جدول زمانی آنها به آنها می گوید که برای هر درس به کدام می

.معموالً معلمی را که برای هر درس خواهند داشت به آنها می گویدکالس درس بروند و   

اکثر مکاتب دارای یک منطقه بازی در فضای باز هستند که به آن زمین بازی می گویند. اینجا گاهی وسایل بازی، باغ یا 
د. و گاهی اوقات یک سرپناه دارد. کودکان می توانند در طول استراحت صبحگاهی و زمان ناهار زمانی را صرف بازی کنن

.استراحت بعد از ظهر نیز وجود دارد. بسیاری از درس ها شامل بازی نیز می شوند  

 

 حاضری و غیرحاضری از مکتب

والدین/مراقبان کودکانی که در یک مکتب ثبت نام کرده اند باید به مدرسه اطالع دهند که آیا فرزندشان به دلیل بیماری یا 
نخواهد بود. این به این دلیل است که مکتب بداند کودکان و نوجوانان وقتی در مکتب نیستند در کدام دلیل دیگری در مکتب 

امان هستند. اگر فرزند شما مجبور است از مکتب غیرحاضری کند، باید دلیل آن را از طریق تماس تلفنی یا ایمیل، در روز 
.ره اطالع دهیداول غیبت فرزندتان یا با نامه در هنگام بازگشت به مکتب به ادا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه تحصیلی

مکاتب در اسکاتلند یک برنامه درسی )به معنی همه چیزهایی که در کودکستان، مکتب و کالج آموزش داده می شود( برای 
ساله ارائه می دهند. هدف برنامه درسی اسکاتلند این است که هر کودک را به موارد زیر تبدیل  ۱۸تا  ۳کودکان و جوانان 

 کند: 
یادگیرنده موفق   

 فردی با اعتماد به نفس 
 شهروند مسئول 

 مشارکت کننده موثر

 

 

 

 محتوای برنامه درسی

 برنامه درسی شامل هشت حوزه است:
 هنرهای بیانی

 سالمتی و تندرستی 
 زبان ها 

ریاضیات   
 تربیت دینی و اخالقی 

 علوم پایه یا ساینس 
 مطالعات اجتماعی 

 فن آوری ها یا تکنالوژی 

، در مکاتب متوسطه می توانند مدارک مختلف را در مکاتب ۶و  ۵، ۴سال های  -دانش آموزان در "مرحله ارشد" 
.اسکاتلند، در سراسر این مناطق برنامه درسی، مطالعه کنند  

 

 اخالق مکتب

مکاتب در اسکاتلند مکان هایی هستند که همه بتوانند در آن احساس امنیت و مشارکت داشته باشند و همه بتوانند در آن به 
ت. رائه آموزش عالی برای هر کودک اسموفقیت برسند. هدف مکاتب اسکاتلند ا  

 

 مطمئن بودن از اینکه کودکان و جوانان در مکتب خوب هستند

والدین، معلمان، کارکنان  -دارند هم در خانه و هم در مکتب ایمن، سالم و مراقبت شوند. وظیفه همه  کودکان و نوجوانان حق
د. ودکان و جوانان در مکتب خوب هستناین است که مطمئن شوند ک -پشتیبانی مکتب   

 

 

 

 

 



 مراقبت  در مکتب

والد/مراقب، می توانید با کارکنان مدرسه در مورد معلمان به کودکان و جوانان مکتب خود اهمیت می دهند. به عنوان یک 
اراحتی او در مکتب شود، صحبت هر موضوعی که ممکن است بر یادگیری فرزندتان تأثیر بگذارد یا باعث نگرانی یا ن

د. کنی  

باید به دفتر اگر شما والد/مراقب کودکی در مکتب ابتدایی هستید و مایلید در مورد فرزندتان با کارکنان مکتب صحبت کنید، 
مکتب مراجعه کنید، ایمیل ارسال کنید یا با دفتر مکتب تماس تلفنی برقرار کنید. یا می توانید یادداشت یا نامه ای با فرزندتان 

د. خواهید که جلسه ای ترتیب داده شوبفرستید تا به مدیر مدرسه بدهید و ب  

ا "معلمان راهنما" وجود دارند که وظیفه آنها کمک به دانش در مکاتب متوسطه، معلمانی به نام "معلمان مراقبت شبانی" ی
آموزان با هر گونه نگرانی و حمایت و راهنمایی آنهاست. ممکن است قبالً با معلم شبانی فرزندتان آشنا شده باشید. او عالقه 

می کند هر از گاهی با  مند خواهد بود که بداند در طول دوران تحصیلی فرزندتان در دبیرستان چگونه کار می کند و سعی
د. ه عنوان والدین/مراقب او صحبت کنشما ب  

خواهید در مورد فرزندتان با کارکنان مکتب صحبت کنید، اگر شما والد/مراقب کودکی در دبیرستان یا مکتب هستید و می

ای با توانید یادداشت یا نامهیا می باید به دفتر مکتب مراجعه کنید، ایمیل ارسال کنید یا با دفتر مکتب تماس تلفنی برقرار کنید.
د. خواهید که مالقاتی ترتیب داده شوهای شبانی یا معاون مدیر مکتب بدهید و بفرزندتان بفرستید تا به معلم مراقبت  

 

 مراسم دینی

لی این دارند. این که هر چند وقت یکبار و به چه شک« زمان برای تأمل»همه مکاتب در اسکاتلند نوعی مراسم مذهبی یا 
د. د هر هفته یا چند بار در سال باشاتفاق می افتد از مکتب ای به مکتب دیگر متفاوت است. می توان  

د. رجیحات جوانان نیز باید رعایت شووالدین حق دارند فرزندان خود را از اعمال مذهبی کنار بگذارند. و ت  

معلم راهنمایی فرزندتان آموزان/های شبانی/پشتیبانی دانشقبتخواهید با مکابت در میان بگذارید، با مدیر یا معلم مرااگر می
د. صحبت کنی  

 

 رفتار و انضباط

در مکاتب مکاتب در اسکاتلند مجاز به ضربه زدن به دانش آموزان یا مجازات آنها با هر نوع خشونت نیستند. تنبیه بدنی 
ت. اسکاتلند خالف قانون اس  

امنیت کنند و  تا سعی کنند رفتار خوب را تشویق کنند تا همه در مکتب احساسمکاتب سیاست های رفتاری مثبتی دارند 
د. بتوانند یاد بگیرن  

توانند امتیازات را پس شود و میکنند که با رفتارهای غیرقابل قبول، مانند قلدری، برخورد میمکاتب همچنین تضمین می
د. به دیگران شده است، حذف کنن آسیب رساندن آموزانی را که رفتارشان باعثبگیرند، بازداشت کنند و دانش  

 

 

 

 

 

 



 تکلیف رساندن، نژادپرستی و تعصب مذهبی

رفتار قلدری یا تکلیف رساندن باعث می شود که کودکان و جوانان احساس آسیب، تهدید، ترس یا کنار گذاشته شدن کنند.این 
د. هره به چهره و آنالین اتفاق بیفتکار می تواند چ  

ت. دلیل نژاد، فرهنگ یا رنگ پوست اسامل رفتار متفاوت و ناعادالنه با شخصی به نژادپرستی ش  

تعصب مذهبی می تواند منجر به رفتار متفاوت و ناعادالنه مردم با دیگران به دلیل مذهبشان شود یا به این دلیل که دیگران 
د. به دین یا ایمان خاصی تعلق دارن فکر می کنند که آنها  

نژادپرستی و تعصب مذهبی هرگز قابل قبول نیست. اگر فرزند شما این موارد را در مدرسه تجربه می کند، می قلدری، 
توانید با گوش دادن به صحبت های آنها در مورد آن و تماس با مدرسه در مورد آن کمک کنید. مدیر، راهنما، مراقب/ معلم 

و برای جلوگیری از هر گونه رفتار قلدری، نژادپرستانه یا حمایت از دانش آموز موضوع را بسیار جدی خواهد گرفت 
د. ر علیه فرزند شما اقدام خواهد کرتعصب آمیز بیشت  

 نیازهای پشتیبانی اضافی

می گوید که دانش آموزانی که برای کمک به یادگیری به حمایت ( ۲۰۰۴قانون )قانون حمایت اضافی برای یادگیری، 
د. دارند، باید این حمایت ارائه شو بیشتری نیاز  

ممکن است دالیل مختلفی وجود داشته باشد که چرا یک دانش آموز برای یادگیری خود به حمایت بیشتری نیاز دارد، به 
نوشتن، ناتوانی، مراقبت از سوی شورای محلی به جای خانواده، یا تجربه سوگ یا  عنوان مثال داشتن مشکل در خواندن یا

ادن بسیار متداول است که کودکان و جوانان در مکاتب اسکاتلند درخواست کمک اضافی برای یادگیری خود کنند. از دست د
د. نیاز از مکتب کمک بیشتری بخواهی شما و فرزندتان می توانید در صورت  

 

 

 

 

 

 

 

 پشتیبانی از زبان انگلیسی به عنوان زبان اضافی )اي ای ایل( و مدارک )ای ایس او ایل(

تحت پوشش قانون در نظر  داشتن زبان انگلیسی به عنوان زبان اضافی کودک می تواند به عنوان یک نیاز حمایتی اضافی
د. گرفته شو  

مکاتب انواع خاصی از حمایت را برای دانش آموزانی که انگلیسی را به عنوان یک زبان اضافی و همچنین زبانی که در 
د. وسط خدمات اي ای ایل ارائه می شواین تخانه صحبت می کنند، ارائه می دهند.   

جوانانی که چند زبانه هستند همچنین می توانند مدارک اي ایس او ایل )انگلیسی برای سخنرانان زبان های دیگر( را که با 
د.به زبان انگلیسی است، مطالعه کننهدف توسعه دانش و مهارت در صحبت کردن، نوشتن، شنیدن و خواندن   

مک و شرایطی می توانند ارائه نید که این به کودک شما کمک می کند، از مکتب فرزندتان بپرسید که چه کاگر فکر می ک
د. دهن  

اسکاتلند برای داشتن زبان آموزانی که به زبان های مختلف صحبت می کنند ارزش قائل است و جوانان را تشویق می کند 
د.نند، افتخار کننمدرسه صحبت می ک که اگر در خانه به زبانی متفاوت از  



 

 هزینه یا مصرف روز مکتب

اگرچه تحصیل در مکتب در اسکاتلند رایگان است، اما گاهی اوقات ممکن است 
د. به حضور در مدرسه وجود داشته باشهزینه های مربوط   

خواهند که مبلغ کمی برای مواد ها یا مضامین از والدین میبرخی از سوژه
قتصاد خانگی ممکن است برای مواد تشکیل دهنده بپردازند، به عنوان مثال، ا

د. قی نیز می تواند هزینه داشته باشبپردازد. برخی از درس های موسی  

آموزان اجازه دارند به جای گاهی اوقات برای سفرهای مکتب، یا روزهایی که دانش
شود. هایی دریافت میبپوشند، هزینه« آرایشی»های معمولی یا لباس مدرسه، لباس

 اهی اوقات در مکتب فروش کتاب یا کیک وجود دارد که دانش آموزان ممکنگ
د. است بخواهند برای آن پول بیاورن  

اگر در مکتب ابتدایی است، باید با مدیر فرزندتان، یا اگر در دبیرستان تحصیل 
های مدرسه صحبت های مرتبط با فعالیتآموز در مورد مسائل مربوط به هزینهکند، با معلم راهنما/مراقب/پشتیبان دانشمی

د. طور کامل در زندگی مکتب شرکت کننکنید. همه کودکان باید بتوانند به   

 

هزینه یونیفورم / لباس کمک  

اکثر مکاتب لباس فرم دارند، به این معنی که دانش آموزان باید لباس های خاصی را با رنگ های خاص بپوشند. والدینی که 
دریافت کنند تا به آنها کمک کند لباس مکتب برای « کمک هزینه پوشاک»درآمد پایینی دارند می توانند مقداری پول به نام 

. خرند. کمک هزینه لباس حداقل تعیین شده استفرزندانشان ب  

پوند برای هر کودک در اسکاتلند. اگر فکر می کنید خانواده شما واجد شرایط هستند، در مورد کمک هزینه لباس و  ۱۰۰
د. خواست با مکتب فرزندتان صحبت کنینحوه در  

افی دارد هستند. بپرسید که آیا مدرسه شما موارد اضبرخی مکاتب همچنین دارای لوازم یدکی یونیفرم مانند کراوات و جامپر 
د. که می توانند ارائه دهن  

دانش آموزان معموالً به یک ست لباس برای پي اي نیاز دارند )تربیت بدنی، یا ورزش/بازی(، به نام پي اي کیت، مانند 
ساق، شلوارک، تی شرت و کفش ورزشی/مربی. برخی از مکاتب نیز اقالم 

کیت که دانش آموزان می توانند داشته باشند یا قرض بگیرند. یدکی پي اي 
پشتیبانی دانش آموز خود مجدداً در این مورد با معلم راهنمایی/مراقبت شبانی/

د.صحبت کنی  

  

مکتب گانیرا ی/غذاهایا طعام چاشت  ناهار  

و ) ۳و  ۲، ۱کودکان در دبستان  یمکتب برا گانیرا ییغذا یوعده ها
در  گانیرا ییوعده غذا کیتوانند  یم زین ۶سیتا ا ۴ ییشود. کودکان از ابتدا یارائه م( ۴دبستان  یدر گالسکو برا

. کم درآمد باشند یکنند، اگر از خانواده ا افتیمکتب در  

 دیکن یبپردازند. اگر فکر م ۶سیتا ا ییابتدا ۴کودکان از  یمکتب را برا یغذا نهیهز دیبا درآمد باالتر با یها خانواده
مورد و نحوه  نیدر مکتب را داشته باشد، در ا گانیرا ییوعده غذا کی افتیکه فرزند شما ممکن است حق در

.دیدرخواست از مکت سوال کن  

 یدهند. دانش آموزان م یاختصاص م ایکافه تر ای یمنطقه غذاخور کیدانش آموزان در  یناهار را برا مکاتب 
هستند،  کینزد یاگر به اندازه کاف ایشده(  ی)به نام ناهار بسته بند اورندیناهار از خانه ب کیتوانند انتخاب کنند که 

. ناهار به خانه بروند یتوانند برا یم  



 تنقالت، خوراک مختصر

 یهادرس نیتا در زمان استراحت ب برندیکوچک با خود م وعدهانیم کیمکاتب اسکاتلند  ردانګاز شا یاریبس
وعده آنها ممکن  انیشود(. م یم دهینام «یزمان باز» ای یاوقات فاصله زمان یاستراحت گاه نیبخورند )ا یصبحگاه

فروش تنقالت باز است  یها براصبح ایکافه تر اتب،مک شتریباشد. در ب تیسکویب ای چیساندو کی وه،یتکه م کیاست 
 ،یآلرژ لیاز آنجا تنقالت بخرند. اکثر مکاتب به دل توانندیم زیآموزان ندارند که دانش ییهااز مکاتب مغازه یو برخ

. دانند یممپلي را مجاز نم ای ینیبادام زم یخوردن تنقالت حاو  

 

کلپ ها  و ورزش ایباشگاه ها   

 ایخارج از درس و/ توانندیم ردانګشا ایآموزان هستند که دانش یورزش یهامیها و تباشگاه یاز مکاتب دارا یاریبس
هستند  گانیرا نهایاز ا یاریشوند. بس ریبعد از مکتب، با آنها درگ ایساعات مکتب، به عنوان مثال، در وقت ناهار 

 یهانهیدر هز تواندیچگونه م نکهیآنچه در دسترس است و ا ددر مور تواندیدارند. مکتب م نهیهز یاگرچه برخ

. بدهد یشتریشرکت کمک کند، به شما اطالعات ب  

 

 سفرها

 یهاو پارک یخیتار یهاها، مکان میمانند موز یدنید یهاروزانه به مکان یآموزان را در سفرهامکاتب، دانش شتریب
از آموزش  یباز، به عنوان بخش یدر فضا یمثال، به مراکز آموزش یتر، برا یطوالن یسفرها ای. برندیم یحیتفر

که  یبتواند در مورد هر سفر دیدارند. مکتب با نهیاز آنها هز یهستند، اگرچه برخ گانیسفرها را نیاز ا یاریآنها. بس
که ممکن است در  یا نهیو به شما کمک کند با هر هز دیفرزند شما ممکن است در آن شرکت داشته باشد به شما بگو

. وجود داشته باشد ازیصورت ن  

 

خانه ایآموزش در منزل   

 تیاست که تنها اقل یانتخاب نیحال، ا نیها در اسکاتلند حق دارند فرزندان خود را در خانه آموزش دهند. با ا خانواده
. دهند یانجام م نیاز والد یکوچک  

 

رائه اطالعات به مکاتبا   

کنند، به عنوان مثال  یم یآنها جمع آور نهیشیدر مورد کودکان مانند مذهب و پ یمکاتب در اسکاتلند معموالً اطالعات
درک بهتر جامعه و  یکمک به آنها برا یبرا نی. اریخ ایدارند  یاضاف یازهاین ایکنند  یصحبت م ییبه چه زبان ها

. شود یم یو محرمانه نگهدار منیاطالعات ا نیاست. ا کاناز کود تیو حما یریادگی نیبهتر یبرا یزیبرنامه ر  

 

ترانسپورت ایحمل و نقل   

 یمختلف یبه مکتب به روش ها یکیو نزد یبسته به محل زندگ کودکان
روند.  یبه مکتب م ادهیاز کودکان پ یاریکنند. بس یبه مکتب سفر م

که  یکنند. دانش آموزان یسفر م کلیسیبا ایاتوبوس  ن،یبا ماش یبرخ
توانند از حمل و نقل  یکنند م یمسافت مشخص را ط کیاز  شیب دیبا
مورد  نیتواند در ا یشما م یمحل ید. شوراشون اربرخورد گانیرا

. کمک کند  

 



نیوالد یا اشتراک ینامزد  

مشارکت کنند و از  خوانندیکه فرزندانشان در آن درس م یشوند تا با مکاتب یم قی/مراقبان به شدت تشونیوالد
 یریادگیتوانند به فرزندان خود در  یکنند که چگونه م یم هیتوص نیکنند. مکاتب به والد تیفرزندانشان حما یریادگی

در مورد  خواهندیوجود دارد که م یزیکه اگر چ شوندیم قیتشو ییآموزان در مکتب ابتدادانش نیکمک کنند. والد
 یبانیتوانند با معلم پشت یم نیدانش آموزان متوسطه، والد ی. برارندیمکتب تماس بگ ریفرزندشان صحبت کنند، با مد

 لمانکنند و با مع دنیتا از مکتب د شودیدعوت م نیمختلف سال از والد یها. در زمانرندیتماس بگدانش آموز کودک 
سرگرم کننده دعوت  یدادهایبه رو نیهمچن نیخود صحبت کنند. والد یریادگی شرفتیپ یفرزندشان در مورد چگونگ

. دهد که مکتب ممکن است در حال اجرا باشد یشوند و نشان م یم  

 

خارج از مکتب انجام داد توانیکه م ییکارها  

انجام  ستندیکه در مکتب ن یبا کودکان خود در زمان دیتوان یوجود دارد که م یادیو سرگرم کننده ز گانیرا یکارها

. دیده  

 یدیس د،یاستفاده کن انهیاز را دیتوانیاوقات م ی. گاهدیریکتاب امانت بگ دیتوان یهستند که م ییها مکان ها کتابخانه
در  تی. عضودیوندیبپ یدست عیو صنا یهنر یهاتیو به فعال د،یریرا قرض بگ یصوت یهاکتاب د،یریقرض بگ

.دیبدان شتریتواند به شما کمک کند ب یم شما یمحل یاست. شورا گانیکتابخانه و امانت گرفتن کتاب را  

 اءیهستند که در آن اش ییهاها مکان میشود. موز یبه آنها ارائه م گانیدارد که ورود را یادیز یها میموز اسکاتلند
کودکان  یبرا ییهایخاص و سرگرم یهاتیفعال یاز آنها دارا یاریو بس شوندیگذاشته م شیو به نما یجالب نگهدار

:عبارتند از اسکاتلنددر  گانیرا یها میاز موز یو نوجوانان هستند. برخ  

ګ نبوریاسکاتلند، اد یمل میموز  
نبورگیاد ،یکودک میموزه  
گالسکو نگروو،یکلو  میموز  
گالسکو د،یورسایر میموز  
مردم، گالسکو کاخ  
نیآبرد ن،یآبرد ییایدر میموز  
یداند ،یقلعه بروت میموز  
نورنسیا نورنس،یهنر ا یو گالر میموز  

.و سرگرم کننده باشند گانیتوانند را یهستند که م یهنر یها یگالر یدارا نیاز مناطق همچن یبرخ   

 ای دیکن یروادهیسگتان را پ د،یبدو د،یکن یها بازدر آن دیتوانیدارد که م یادیز یهاها و باغپارک نیهمچن اسکاتلند
 زین یهستند و برخ یباز لیوسا ریکوچک با تاب و سا یمحل یاز آنها پارک ها ی. برخدیداشته باش کیکنیپ کی

بزرگ کشور  یاز پارک ها یهستند. ورود به برخ گانیهستند. اکثر پارک ها کامال را ییبزرگ روستا یپارک ها
منطقه شما  یتواند در مورد پارک ها یشما م یمحل ی. شورادیرا بپرداز نگیپارک نهیهز دیاست، اما با گانیرا

. به شما بدهد یشتریاطالعات ب  

سرگرم کننده باشد  تواندیو شنا کردن م یها بازهستند که در آن یسواحل یاسکاتلند دارا یساحل یهااز بخش یبرخ
. !(ستیکدام مشکل ن تانی)اگر آب سرد برا  

مانند  ییورزش ها دیتوان یدهند که در آنها م یشما قرار م اریرا در اخت یحیشوراها استخرها و مراکز تفر اکثر
خاص )مانند  یهابه کودکان را در زمان گانیوارد ورود رام نیاز ا ی. برخدیانجام ده زیم یرو سیتن ای سیفوتبال، تن
. دارند یشنهادیکه چه پ دیخود بپرس یمحل ی. از شوراکنندیدر تمام سال ارائه م ایتابستان(   

 

 

 



دیمف یتماس ها ای نیمخاطب  

التیتحص  

:۱۸-۳ یبرنامه درس  

education.gov.scot/parentzone/learning-in-scotland/ 
About%20the%203-18%20curriculum 

: نیوالد یبرا یعموم اطالعات  
education.gov.scot/parentzone 

:با مکاتب نیدر مورد مشارکت والد اطالعات  
www.connect.scot 

:و پناهندگان در اسکاتلند انیپناهجو یبرا یآموزش یراهنما  
www.gov.scot/Publications/2005/05/04143503/35049 

:نیوالد یراهنما ،یریادگی یبرا یاضاف یبانیپشت  
 enquire.org.uk/information/parents-guide 

 
 

 خدمات مشاوره
: پناهندگان اسکاتلند یشورا  

www.scottishrefugeecouncil.org.uk 

: مشاوره شهروندان دفتر  

www.citizensadvice.org.uk/scotland 

 

یدولت محل  
www.cosla.gov.uk/scottish-local-government 

 

نگه داشتن منیا  
:یخدمات ضد قلدر  

respectme.org.uk 

:کودکان گانیکمک را خط  

www.childline.org.uk / 0800 1111 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.connect.scot/
http://www.gov.scot/Publications/2005/05/04143503/35049
http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/
http://www.citizensadvice.org.uk/scotland
http://www.cosla.gov.uk/scottish-local-government
http://www.childline.org.uk/


از مکتب رونیب  

کردن:  یبرا گانیرا یکارها  
www.visitscotland.com/see-do/attractions/free 

: کشور یها پارک  
www.list.co.uk/article/69045-the-best-country-parks- 

near-glasgow-and-edinburgh 
:گانیرا یها یمموز  

www.museumsassociation.org/members-free-entry/scotland 
www.moneysavingexpert.com/deals/free-museums-and-art-galleries 

  :یاسکاتلند جوانیانګ سکات یا 
 یمختلف یایدهد که شامل مزا یساله ساکن اسکاتلند ارائه م ۲۶تا  ۱۱جوانان  یرا برا یکه کارت هیریموسسه خ کی

: سفر است فیاز جمله تخف  

young.scot/the-young-scot-card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitscotland.com/see-do/attractions/free
http://www.list.co.uk/article/69045-the-best-country-parks-
http://www.museumsassociation.org/members-free-entry/scotland
http://www.moneysavingexpert.com/deals/free-museums-and-art-galleries


یبه آموزش عال انیپناهجو یدسترس  

آژانس  قیخود از طر یمهاجرت تیوضع لیمانند به دل یم ایتانیبشردوستانه در بر لیکه به دال یو افراد انیپناهجو
. شوند ینم تیکند، حما یم نیرا تام یاسکاتلند انیدانشجو شتری( که بسیا یا یا سیاسکاتلند )ا ییدانشجو زیجوا  

که  یکسان ایپناهجو  انیکه از دانشجو ییهاسازمان ریو سا یلیتحص هیمانند بورس یگرید یبانیحال، پشت نیا با
. مهاجرت ندارند، وجود دارد تیوضع  

 

ها هیبورسبورس یا   

 لیمربوط به تحص یضرور یها نهیهز یبرا یا نهیکند و شامل کمک هز یم نیرا تام هیشهر یها نهیها هز هیبورس
دوره مورد نظر خود از  یبرا دیبا انیمتقاض ،یلیتحص هیورود به پوهنتون بر اساس بورس یشود. در جستجو یم

.( اقدام کنندسیا یسي ا وی) قیطر  

:کنند که یبالقوه نگاه م نیاز محصل هیبورس یها به درخواست ها پوهنتون  

آن درخواست داده اند، داشته باشند.  یکه برا یدر موسسه ا لیتحص یو شرط برا دیبدون ق ایمشروط  شنهادیپ کی* 
 و

سازمان ملل در  ۱۹۵۱ ونیحت کنوانسشناختن به عنوان پناهنده ت تیبه رسم یرا به وزارت کشور برا یدرخواست* 
از  یمیهستند که هنوز تصم یتحت تکفل کس ای"( ارائه کرده اند ونیپس "کنوانس نیپناهندگان )از ا تیمورد وضع

*  نظر در مورد آن  دیدرخواست تجد جهیتن اینکرده اند. وزارت کشور در مورد آن درخواست  افتیطرف او در
   ایدرخواست؛ 

شده است، مشروط  شنهادیپ ایتانیاقامت در بر یبرا یحقوق بشر، به آنها مرخص ییاروپا ونیکنوانس ۸اساس ماده  بر* 
مربوطه در اسکاتلند،  ییدانشجو یمال نیاز طرف سازمان تأم ییدانشجو تیحما طیدانشجو واجد شرا نکهیبر ا
.نباشد یشمال رلندیا ایولز  س،یانگل  

داده  یخود را شروع کرده اند اما متعاقباً درخواست پناهندگ یلیکه قبال دوره تحص ینیمحصل یدرخواست ها نیهمچن
موارد، الزم  نیشود. در ا یدر نظر گرفته م زیداشته باشند ن یخود دسترس یتوانند به بودجه اصل ینم گریاند و د

 یتیملزم به ارائه شواهد حما انیو متقاض ستین سدر دستر گرید لیتحص یبرا یاست ثابت شود که بودجه اصل
.خواهند بود  

 

:موجود است ریدر آدرس ز انیپناهجو یبرا یلیتحص هیبورس  

:قیاز طر دیتکالیدانشگاه سترا  
asylum-scholarship@strath.ac.uk 

:دیابیب نجایدر ا دیتوان یرا م هیبورس نیدر مورد ا شتریب اتیجزئ  
www.strath.ac.uk/studywithus/scholarships/asylumseekerscholarship 

 

: قیپوهنتون گالسکو از طر  
mrio-scholarships@glasgow.ac.uk 

: دیابیب نجایدر ا دیتوان یرا م هیبورس نیدر مورد ا شتریب اتیجزئ  

www.gla.ac.uk/scholarships/humanitarianscholarships/#/eligiblecountries 
www.gla.ac.uk/scholarships/humanitarianscholarships/ 

 

 

 

mailto:asylum-scholarship@strath.ac.uk
http://www.strath.ac.uk/studywithus/scholarships/asylumseekerscholarship
mailto:mrio-scholarships@glasgow.ac.uk
http://www.gla.ac.uk/scholarships/humanitarianscholarships/%23/eligiblecountries
http://www.gla.ac.uk/scholarships/humanitarianscholarships/


خانه یها نهیو هز نهیهز فیس یااز تیمعاف  

خانه را به  یها نهیهز ی( و اعطاسیها )ف نهیاز هز تیغرب اسکاتلند و پوهنتون گالسکو هر دو معافپوهنتون 
.رندیگ یدر نظر م یصورت مورد  

کرده اند. اگر  یدر اسکاتلند زندگ یاست که مدت ینگر ندهیآ نیمحصل یبالقوه برا یمنبع مال کی نیترست( همچن يګ)کارن
تواند در پرداخت  یتراست م یکارنگ رد،یدر نظر بگ ییخانه را به صورت استثنا یها سیموافقت کرده باشد که ف یپوهنتون

.ها کمک کند نهیهز  
www.carnegie-trust.org/schemes/undergraduate-schemes/ fee-assistance.html#background 

 

  شبکه پناهندگان و مهاجران گالسکو
(GRAMNet) 

  به نام یگروه قیاز طر نیپوهنتون گالسکو همچن

 GRAMNet  
:کند یکمک م انیبه پناهجو  

www.gla.ac.uk/research/az/gramnet 

: دیکن لیمیشبکه ا ریمد ت،یرا دیویرا به د یسواالت عموم دیتوانیم  

david.wright@glasgow.ac.uk  

 ویا 

 

gramadmin@glasgow.ac.uk  

: به دیسیبنو ای  
11 The Square, University of Glasgow, Glasgow, G12 8QQ 

 

مربوطه  یآژانس ها ایپناهندگان اسکاتلند و/ یاز شورا یمشاوره حقوق یموارد و ارجاع برا نیمشاوره در مورد ا
.در دسترس است ایتانیبر  
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