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Hazaragi 

 هزاره گی 

 

 : معلومات بلدی فامیل ها یک صنفن خواندودوباره 

 ای ورق های واقعی معلومات بلدی والدین و سرپرست ها میدیه د باره شاگردای که یک صنف بال موره.  

 صنف بالتر د مکتب یک رفتو د 

درس به   ماه اضافه وقت استه بلدی شاگردای که  12د باره شی ایتو فکر موشه که دوباره خواندون یک صنف بعضی وقتها 
 .  ر کنهاندازه همصنفی های خو نخوانده که دم دیگرو را گی

ثریت وقتها، دوباره خواندون یک صنف معموال فایده بلدی شاگردا ندیره، ویک میدیه که، د اکحاالنکه، تحقیقات و شواهد نیشو 
باره میخوانه اکثریت وقتها ممکنه خو. شاگردای که یک صنف را دو بخوایه بیرسه د درس مداخله تاثیرگذارنیه بلدی شاگرد که

 که:  

دیشته باشه، و نیشو میدیه  اعتماد خو از درس خواندو از دست بیدیه، یک رویه منفی بلدی مکتب پیدا کنه، اعتماد به نفس پایین  •

 و بد خلقی شی زیادترموشه.    که خشم

 از مکتب بور موشه پیش ازیکه مکتب را مکمل کنه و خیلی کمتر به دانشگاه موره.   •

 از همصنفی های که صنف بالتر رفته پس مومنه، حتی بعد از مکمل کیدون یک سال اضافه.  •

 دوباره خواندون یک صنف شاید یک بهترین انتخاب باشه، تنها د درشرایط استثنایی. 

 

 رفت کنه کمک به شاگردای از مو که پیش

مکتب ها بهترین طریقه درس دیدو که مربوط به  به جای ازیکه پیشنهاد کنی شاگردا را که یک صنف را دوباره بخوانه، 
بهترین شواهد که ددسترس استه را استفاده مونه که شاگردا را کمک کنه هرفاصله درسی را کم کنه و نیازهای یادگیری خو  

 مکمل کنه. 

ونه که سویه درسی شاگرد را بوفامه، ارزیابی مونه که آیا اونا بیشتر ازیکه از شی توقع موشد  ، مکتب ها کوشش م4د ترم 
 پیشرفت کیده، اندازه رشت که داشتن، یا اونا پس منده. 

و هم د سال آینده   4بلدی شاگردای که نیاز دیره که خود خو بیرسنه، برنامه مکتب ازمو قسمی جورشده که اونا را هم د ترم 
 نه. کمک ک 

اگر شمو نگرانی د باره پیشرفت زوزاد خودد مکتب دیرین، شمو باید قد معلم زوزاد خو دتماس شونید یا همرای مدیر مکتب  
 توره بوگین که مکتب چطور کمک میتنه زوزاد از شمو را که آماده بلدی صنف بعدی شونه.  

 

  را دوباره بخوانی که یک صنف  قانون 

( بلدی ازیکه یک صنف را دوباره بخوانی ای استه  Department of Education and Trainingتربیه )قانون وزارت تعلیم و 
 که: 

 صنفی های شی رایی کنه. هممکتب ها باید دایم شاگردا را د صنف بالتر همرای  •

 دوباره خواندون یک صنف تنها د درشرایط استثنایی امکان دیره.   •

 د د صفه انترنتی: بلدی ازیکه قانون را بخوانید، بوری
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فیصله آخری را که یک صنف را دوباره بخوانی یا د صنف بالتر بوری مدیر مکتب میگره. دجایکه مدیرتعین مونه که دوباره خواندو یک  
 صنف نیاز استه بخاطر رشد آینده یک شاگرد، مدیره اجازه از شمورا میخوایه که زوزاد از شمو یک صنف را دوباره بخوانه.  

 شکایت های والدین/سرپرستا  

شواهد که اونا بلدی تصمیم  اگر شمو تقاضا کیدین که زوزاد از شمو یک صنف را دوباره بخوانه و راضی نیستین ازدلیل که مدیردیده،  
 گیری خو استفاده کیده، شمو میتنین که مطابق قوانین شکایت مکتب خو شکایت کنین.  

 


