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 مربوط به خانواده ها  معلومات :   صنف یک تکرار 
 معلومات میدهد.   مکتب باالتر در   ف و صنبه   شاگردان ارتقایراجع به  مواظبی   به والدین و   به ، معلومات   ورقه این 

 

 مکتب  باالتر   صنف ارتقا به

، در  همساالن خود ندارند  که عملکرد خوتی نسبت به سایر   شاگردات  رایه برای   حیثبه    صنف، تکرار یک در بعض  از مواقع
 خود را  تا نظر گرفته یم شود 

ی
انماه اضاف  12 این  یطدر  عقب ماندگ  نمایند.   جبی

و تاثب     نیم کند   شاگرد کمیک به    ،، به طور معمول  صنفبا این همه، تحقیقات و شواهد نشان دهنده آن است که در بیشب  موارد، تکرار یک  
 به احتمال زیاد:   کنند را تکرار یم    صنف که یک    شاگردات  ندارد.  شاگرد در جهت رسیدن به اهداف   بسیاریبه 

ی خود را از دست   ایجاد یم شود، عزت نفس پایین  دارند و   مکتب، در آنها نگرش منف  نسبت به  یم دهند • اعتماد به نفس در یادگب 
 در آنها افزایش یم یابد.   عصنی رفتارهای پرخاشگرانه و  

ی به احتمال  با  و  را قبل از به پایان رسیدن تحصیالت خود ترک یم گویند  مکتب•   .   روی خواهند آورد  طع عایلا ادامه تحصیل در مقکمب 

،   صنف• با وجود گذرندان یک  فت  روند که   ساالت  هماز  بیشب   نموده اند عقب تر هستند.  را یط پیشر

ین   صنفتکرار یک  ایط استثناتی ممکن است بهب 
 باشد. شاگرد  برای یک انتخابرصفا در شر

 

فت  حمایت  ما   شاگرداناز پیشر

اتژی های   صنف  برای تکرار یک  شاگردانبه جای توصیه به   مکاتب ین شواهد موجود را برای    نمایند استفاده یم   تعلیمات  ، از اسب  که بهب 
ی و تأمی   نیازهای آنها فراهم یم در در رفع هرگونه شکاف  شاگردان کمک به   . نماید یادگب 

فت    شناساتی  از  مکاتب،    4در ترم  ی از حد   اطمینان حاصل نموده، و نب    شاگردانسطح پیشر فت بیشب  ارزیاتی یم نمایند  که آیا آنها پیشر
فت مورد انتظار آنها بوده است و یا اینکه عقب افتاده اند. انتظار داشته  ان پیشر  اند، مب  

فت دارند به گونه ای طرایح گردیده است که آنها را هم در ترم    شاگردات  از   حمایتما برای    مکتببرنامه    صنفو هم در  4که نیاز به پیشر
 نماید.    حمایتبعد 

فت    هاتی در باره پیشر
    و  طفلتان در تماس شوید   مکتبدارید، یم باید با معلم یا مدیر   مکتب خود در  طفلاگر نگرات 

ی
در مورد چگونیک

 آماده   به منظور شما   طفلاز   حمایت مکتب 
ی

فت در   گ  . گپ بزنید آینده    صنفبرای پیشر

 

   صنفتکرار یک  سیاست

 چنی   آمده است:    صنفدر مورد تکرار یک  Department of Education and Training)) معار وزارت   های  در سیاست

 باالتر ارتقا دهند.    صنفهمساالن خود به پ  را همراه  گرو  شاگردانور مرتب   طموظفند به  مکاتب• 

ایط استثناتی امکان پذیر یم باشد.   صنف • تکرار 
 رصفا در شر

 . دیدن کنید  level/policy-year-https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeatingبرای مطالعه این قوانی   از 

که مدیر چنی   تشخیص دهد که اتخاذ یم نمایند. در مواردی   ،صنف باالتر یا تکرار یک    صنف تصمیم نهاتی را درباره رفی   به   مکاتبمدیران 
 را تکرار نماید.   صنفآن ، طفلتانکه    مورد لزوم یم باشد، از شما درخواست یم نماید   شاگرد برای منافع طوالت  مدت    صنفتکرار یک 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/repeating-year-level/policy
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 مواظبی   شکایت والدین / 

را تکرار کند و از دالیل مدیر، مدارگ که آنها ارائه نموده اند و یا تصمیم ایشان رضایت ندارید، یم     صنف یک    طفلتانچنانچه شما مایلید که  
 . کنید ، شکایت خود را ثبت   مکتب در راستای سیاست شکایت    توانید 

  


