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 آموزش اولیھ

   

اولیھ  بھره ببرند .  ، از بودجھ آموزش ساعت در سال در ترم تحصیلی ۵۷۰ساعت در ھفتھ و یا  ۱۵سالھ حق دارند تا  ۴و   ۳• تمام کودکان   

این امکانات را میتوانند از ترم بعد از تولد سھ سالگی با چایلد مایندر، در مھد کودک و یا پیش دبستانی مورد تأیید افستد استفاده  
 کنند.

 آنھا واجد شرایط باشند  کھ پدر و مادر سالھ ھایی  ۲•     

 )ww.southampton.gov.uk/schools-learning/pre-school/eligibility-criteria ساعت در   ۱۵) نیز می تواند تا
 ساعت در سال حضور داشتھ باشد.  ۵۷۰، و یا  ھفتھ، در ترم تحصیلی

  ۱۵ نیز ممکن است واجد شرایط برای ساعت در حداقل دستمزد است  ۱۶سالھ کھ درآمد والدین آنھا باالتر از معادل  ۴و  ۳•     
 ساعت اضافی در ھفتھ باشند. 

 پرداخت کنید.  ھای اضافیکھ برای مواد غذایی و ھزینھ  شما انتظار می رود پیشنھادی است، اما از   کھ این یک بودجھ  •  اگر چھ    

 .رکت کند مھم است کھ کودک شما در تمام جلسات ش خیلی •     

و یا مراقبت از کودکان لطفا بھ صفحھ مراقبت از کودکان            اولیھ  • برای کسب اطالعات بیشتر و کمک در پیدا کردن آموزش   
                https://sid.southampton.gov.uk کنید.  دایرکتوری اطالعات ساوت ھمپتون مراجعھ

 

   سن اجباری مدرسھ 

 سال حق دارند در یک مدرسھ دولتی جای آزاد داشتھ باشند. ۱۶تا  ۵• کودکان بین      

شان در دریافت     ای را بر والدین قرار می دھد تا اطمینان حاصل کنند کھ فرزندان و قانون وظیفھ کردن امری است اجباری • تحصیل     
 آموزش تمام وقت ھستند 

سپتامبر آغاز کنند و از نظر    سالگی می رسند مدرسھ را درماه ۵• کودکان می توانند در ابتدای سال تحصیلی کھ در آن بھ سن      
 سالگی خود تحصیالت تمام وقت داشتھ باشند. ۵پس از تولد   ترم تحصیلی قانونی باید در آغاز

https://www.gov.uk/schools-admissions/school-starting-age 

 
 .  می رسانندسالگی می رسند بھ پایان  ۱۶کھ در آن بھ سن  ای ژوئن سال مدرسھ  ماه • کودکان تحصیالت اجباری را در آخرین جمعھ 

   

سیستم آموزش و پرورش بریتانیا    

ترم تقسیم   دوره تقسیم می شود؛ پاییز، بھار و تابستان و ھر دوره با یک ھفتھ تعطیالت مدرسھ تقریبا در وسط• سال مدرسھ بھ سھ 
   شده است.

ترم   تاریخ  ترم در ھر سال کمی تغییر می کنند اما سال مدرسھ از اوایل سپتامبر تا پایان ژوئیھ اجرا می شود. • تاریخ ھای
 در: ساوت ھمپتون را می توان  تحصیلی

https://www.southampton.gov.uk/schools-learning/in-school / 

 اطالعات برای والدین در مورد آموزش و پرورش در انگلستان 

 

https://www.gov.uk/schools-admissions/school-starting-age
https://www.southampton.gov.uk/schools-learning/in-school/
https://www.southampton.gov.uk/schools-learning/in-school/
https://www.southampton.gov.uk/schools-learning/in-school/
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مدرسھ  • آموزش اجباری بھ دو مرحلھ ابتدایی و متوسطھ تقسیم می شود، اما آموزش ابتدایی را می توان در یک دبستان، یا در یک  
 داد.  انجام (پیش دبستانی) و بھ دنبال آن یک مدرسھ راھنمایی نوزاد

 
 جدول زیر را ببینید.  ھای سال» تقسیم می کنند.• مدارس کودکان را بھ «گروه

 جدول زیر را ببینید.   • برنامھ درسی بھ بلوک ھایی بھ نام `مراحل کلیدی` تقسیم می شود.

  آزمایش قرار می گیرند تا پیشرفت خود را ارزیابی کنند.• کودکان بھ طور منظم مورد 

 شود. جدول زیر را ببینید.• برنامھ ملی ارزیابی نیز انجام می

 
 

 

 برنامھ درسی  گروه سال  سن
 مراحل کلیدی 

مراحل  ھای ملیارزیابی
 آموزشی 

۵تا  ۴ ھای اولیھ سال ریسپشن     
 
 
 

 ابتدایی

 
۶تا  ۵ ۱ سال   KS1  صداھا و آواھاچک کردن  
۷تا  ۶ ۲ سال   KS1 از زبان انگلیسی، ریاضی و علوم . ھای ملی آزمون 

 
۸تا  ۷ ۳ سال   KS2  
۹تا  ۸ ۴ سال   KS2  
۱۰تا ۹ ۵ سال   KS2  
۱۱تا  ۱۰ ۶ سال   KS2 از زبان انگلیسی، ریاضی .  ھای ملی آزمون 

  

۱۲تا  ۱۱ ۷ سال   KS3   
 

 متوسطھ
 
 

۱۳تا  ۱۲ ۸ سال   KS3  
۱۴تا  ۱۳ ۹ سال   KS3  
۱۵تا  ۱۴ ۱۰ سال   KS4  
۱۶تا  ۱۵ ۱۱ سال   KS4 ھا بچھGCSE دیگری میگیرند و یا مدارک تحصیلی 

 

ای از موضوعات و استانداردھای مورد استفاده است تا کودکان ھمان چیزھا را یاد  مجموعھ  • برنامھ درسی ملی تدریس می شود.
   بگیرند.

• تا پایان ھر دوره تابستانی مدرسھ باید گزارشی در مورد پیشرفت فرزندتان بنویسد و پیشنھاد کند کھ در رابطھ با آن با شما صحبت 
 کند.

ثبت نام در مدرسه یبرا تقاضا    

 
 اینترنتی انجام شود مدرسھ باید ثبت نام برای •

 http://www.southampton.gov.uk/schools-learning/find-school/apply-
school / 

 • برای انجام این کار بھ یک آدرس ایمیل نیاز خواھید داشت. 
 ھای عمومی بھ صورت رایگان بھ اینترنت دسترسی داشتھ باشند.• شما می توانید در کتابخانھ 

 .  تغییر مدرسھ فرزند خود ھستید باید آنالین درخواست دھید اگر شما مایل بھ • ھنگامی کھ ثبت نام کردید ،

میکنند دعوت میکنند تا برای پذیرش در مدرسھ اقدام  ھر سپتامبر تیم پذیرش مدرسھ از والدین کودکانی کھ در این شھر زندگی  •
 خواھند ساخت.وجود دارد، اما تیم پذیرش شما را مطلع  ھای دقیقی برای این تقاضاھا مھلت  .کنند

  کودکانی کھ در سپتامبر آینده واجد شرایط برای پذیرش در ریسپشن ھستند. •
 در مدرسھ اینفنت ھستنند . ۲سال  کودکانی کھ در •

http://www.southampton.gov.uk/schools-learning/find-school/apply-school/
http://www.southampton.gov.uk/schools-learning/find-school/apply-school/
http://www.southampton.gov.uk/schools-learning/find-school/apply-school/
http://www.southampton.gov.uk/schools-learning/find-school/apply-school/
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  ھستنند . ابتدایی در مدرسھ راھنمایی و یا  ۶ سال کودکانی کھ در •

فرزند شما در مھد کودک ھمان مدرسھ شما باید برای شروع مدرسھ در سال ریسپشن حتما تقاضا بدھید حتی اگر 
  حضور داشتھ باشد. 

 تماس بگیرید.  ۰۲۳۸۰۸۳۳۰۰۴  بھ شماره  می توان از طریق تلفن  با تیم پذیرش مدرسھ  •

    باشد.  پر مدرسھ مگر اینکھ آن در مدرسھ انتخابی خود ارائھ میدھد جا  • تیم پذیرش مدرسھ بھ شما یک
در صورت عدم   . شما معین میگردد جا در نزدیکترین مدرسھ بھ آدرس خانھ جا نداشتھ باشد یک  شما عالقھ• اگر مدرسھ مورد 

 جا را قبول کند. ترتیبات دیگر کودک شما باید این

لی ھای انتظار مدرسھ (ھای) مورد نظر شما کھ ما نمی توانیم ارائھ دھیم، برای باقی مانده سال تحصینام فرزند شما بھ لیست  •
 اضافھ خواھد شد.

 را با ھر گونھ تغییر آدرس مطلع سازید.  تیم پذیرش مدرسھ لطفا  کھ شما فرم درخواست را پر کردید ، کھ  • زمانی

 

در غیر این صورت  شده ثبت نام کنید فرزند خود را در مدرسھ پیشنھاد شما باید   
 فرزند شما بھ طور غیرقانونی از تحصیل خارج خواھد شد 

در مدرسهحضور    

 .ھر روز کھ مدرسھ باز است بھ مدرسھ بروند• انتظار می رود کودکان 

رود برای ارائھ دلیل غیبت تماس حاصل کنید ، مگر اینکھ غیبت از قبل مورد کھ کودک شما بھ مدرسھ نمی  ھر روزی• شما باید در  
 شما ھستند.آنھا ملزم بھ تماس با  اگر شما تماس نگیرید   توافق قرار گرفتھ باشد.

ھای دیگر شما باید یک فرم  برای ھمھ غیبت  کھ بیش از حد بیمار باشد. نرود  فرزند شما تنھا در صورتی می تواند مدرسھ •
 مدیر مدرسھ باشید. از پیش تکمیل و بھ دنبال اجازه درخواست

 دھید.بیماری فرزندتان را ارائھ  • مدرسھ ممکن است از شما بخواھد کھ شواھد پزشکی مبنی بر

فرزند خود را   ھفتھ مدرسھ تعطیل است . اگر شما می خواھید ۱۳ در ھر سال تحصیلی در حال حاضر  :  تعطیالت درزمان تحصیل• 
می توانید این کار را  در صورتی  شما فقط  بھ تعطیالت ببرید باید از مدیر مدرسھ اجازه بگیرید. .  زمان تحصیل از مدرسھ در طول

 - انجام دھید اگر :

 آنھا زندگی می کند).   کودک بھ طور معمول با والدینی کھ  (بھ عنوان از قبل فرم تقاضا را بھ مدیر مدرسھ داده باشید  شما -
 شرایط استثنایی وجود دارد.  -

عطا باشد ، اگر مرخصی ا  چند روز فرزند شما می تواند دور از مدرسھ گیرد کھ کھ مدیر مدرسھ تصمیم می لطفا توجھ داشتھ باشید
 نیست.  این یک حق خودکار و اتوماتیکی   شد.

ممکن است قانون شکنی کنند و در برابر اقدام قانونی کھ علیھ آنھا  کنند، بھ مدرسھ توجھ نمی بھ حضور فرزندانشان • والدینی کھ
  صورت می گیرد آسیب پذیر باشند.

 گیرد. نکنید، ھر بار کھ آنھا غیبت کنند، مدرسھ با شما تماس می• اگر از قبل دلیل غیبت فرزندتان را بھ مدرسھ اعالم 

  بدون اجازه مدرسھ جریمھ شوند. زمان تحصیل  • والدین می توانند بھ دلیل خارج کردن فرزندشان از مدرسھ در طول

شما تماس بگیرد تا بھ • اگر حضور فرزند شما بھ یک نگرانی مداوم تبدیل شود یک افسر بھزیستی آموزش و پرورش ممکن است با 
محاکمھ والدین را بھ نمایندگی  پیگیری این افسران بھزیستی آموزش و پرورش ھستند کھ  حل ھر گونھ مشکلی کمک کند.

  شھرداری بھ عھده میگیرند. از
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حصیل از دست  اگر فرزند شما ثبت نام مدرسھ نشده باشد و ھیچ اقدامی ھم در این مورد نشده باشد ، طبق تعریف دولت، کودک ت•
ھا اقدام بھ عمل میاورند تا مطمئن شوند کھ فرزند شما از و مقامات محلی در صورت لزوم از طریق دادگاه  آیدداده بھ شمار می

 تحصیالت برخوردار است 

 • اطالعات بیشتر را می توانید در وب سایت دولتی پیدا کنید: 

https://www.gov.uk/school-attendance-absence/legal-action-to-enforce-school-attendance 

 

  منجر بھ غفلت از آموزش و نیازھای رشدی فرزندتان می تواند
 شود ظتی بھ خدمات کودکانارجاع حفا   

ها ت�و معلول آموز�ش  ژە �و  یازها �ن  

 

تمام مدارس ساوت ھمپتون وظایف ویژه آموزشی و معلولیت یکسانی دارند، و انتظار می رود از کودکان و جوانانی کھ نیازھای 
  اضافی دارند حمایت کنند.

اگر شما   شرکت می کنند. مخصوصی  ای دارند در مدارسھای ویژهمعلولیتاکثریت کودکان و جوانانی کھ نیازھای آموزشی و 
کھ می تواند برای حمایت از آنھا و یا  مطرح کنید تا تنظیمات الزم معلم کالس با دارید بال فاصلھ نگرانی در مورد نیازھای فرزند خود

 . موجود انجام شود، اقدام گردد پشتیبانی اضافی

قادر بھ ارائھ مشاوره بیشتر ) SENDIASSره اطالعات ویژه آموزشی و معلولیت ساوت ھمپتون (خدمات پشتیبانی و مشاو
 ھای زیر تماس گرفت: این سرویس برای افرادی است کھ در ساوت ھمپتون زندگی می کنند و می توان با آنھا بھ روش  ھستند.

 

ل� م� ا                             ۲۶۷۷ ۳۰۳ ۰۳۰۰       :    تلفن   :                    southamptoniass@roseroad.org.uk  

                                                                     

     https://www.southamptonsendiass.info/contact/   : فرم استعالم آنالین 

دهندمدارس قرار  ار �در اخت د �با  نیکه والد  اطالعایت    

طیف  در آن  را پر کنید کھ  فرم ثبت نام دانش آموزان  کھ  برای ثبت نام فرزند خود در یک مدرسھ از شما خواستھ خواھد شد     
 شود ، از جملھ: ای از اطالعات پرسیده میگسترده 

 
 • نام کامل آنھا ، جنسیت و تاریخ تولد

 داشتند، در صورت وجود. ای کھ در آن حضور • نام و آدرس آخرین مدرسھ 

   از والدین . • نام و آدرس ھر یک

      
ھر بار کھ آدرس را تغییر می دھید یا  این بدان معناست کھکسانی کھ با کودک زندگی می کنند، از جملھ آدرس.  کلیھ اطالعات •

 بگویید.شود ، باید بالفاصلھ بھ مدرسھ  بھ جایی منتقل می فرزندتان برای زندگی با شخص دیگری

   والدین. تماس  شماره  •

بھ این دلیل کھ مدارس باید اطمینان حاصل کنند کھ  • اطالعات مربوط بھ سالمت عمومی کودک، آلرژی و نیازھای غذایی آنھا 
بھ   او در توانایی اگر کودک شما دارای یک وضعیت پزشکی است کھ  است. دسترس ترتیبات الزم برای حمایت از دانش آموزان در

در صورت لزوم طرح بھداشت و درمان فردی در   کھ اطالع دھید بھ مدرسھ گذارد ، لطفار میتاثی تحصیل خود دسترسی بھ آموزش و

https://www.gov.uk/school-attendance-absence/legal-action-to-enforce-school-attendance
mailto:southamptoniass@roseroad.org.uk
https://www.southamptonsendiass.info/contact/
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 قرار داده شود.  برنامھ 
 • قومیت و جزئیات زبان.

 • اطالعات ویژه نیازھای آموزشی و معلولیت ھا.
 • دیدن شناسنامھ فرزندتان. 

بھ این دلیل کھ مدرسھ قانونا ملزم   عات زیر را بھ مدرسھ بدھیدھنگامی کھ فرزند شما در حال ترک مدرسھ خود است شما باید اطال 
 باشد. بھ ارائھ آنھا بھ مقامات محلی می

 . آدرس جدید کودک 

 کند( اگر مربوط است)  رود در آنجا زندگی کھ دانش آموز انتظار می  کند و تاریخی نام والدینی کھ کودک قرار است با آنھا زندگی  .

. دانشجویان دانشگاه کھ بھ ھمراه  اگر مشخص است مربوط است) و تاریخ شروع بھ حضور در آن مدرسھ، (اگر مدرسھ جدید• نام  
 فرزندانشان بریتانیا را ترک می کنند باید از قبل بھ مدارس اطالع دھند. 

و اشتغال و عمل�رد یاکودکان مدرسه  

 ھای سختگیرانھ اعمال می شود. سال است و محدودیت ۱۳ترین سنی کھ کودک می تواند پاره وقت کار کند • جوان
بگیرید ھمانطور   شھر ساوت ھمپتون درخواست اجازه کار کودک از شھرداری • اگر فرزند شما در سن اجباری مدرسھ است شما باید

 کھ در قوانین محلی ذکر شده است. 
-https://www.southampton.gov.uk/schools  • اطالعات بیشتر را می توان در

learning/employ-teach/ یافت. 

 .از مدرسھ غایب باشد • فرزند شما نمی تواند برای اھداف کاری 
از شورای شھر ساوت   و تئاتر نقش داشتھ باشد باید برای دریافت مجوز اجرا مدلینگ  • اگر کودک شما در اجراھایی مانند تلویزیون،

 ست کنید.ھمپتون درخوا
https://www.southampton.gov.uk/schools-• اطالعات بیشتر را می توان در : 

licensing-performance-teach/child-learning/employ .یافت 
 فرزندتان اجازه بگیرد.  مدیر مدرسھ از مدرسھ غایب باشد، ابتدا باید از فرزندتان برای اھداف عملکردی • اگر می خواھید

 

های غذایی را�گان مدرسهوعدە  

در مدرسھ  رایگان بھ یک وعده غذایی بھ طور خودکار مجاز ۲و   R ،۱تحت ترتیبات بودجھ دولت فعلی ھمھ کودکان در سال   •
 . ھستند

لطفا از مدرسھ فرزندتان   کنید کودکان دیگر ممکن است صالحیت داشتھ باشند.دولتی دریافت می • با توجھ بھ اینکھ آیا شما مزایای
 سھ را داشتھ باشد. فکر می کنید فرزندتان ممکن است حق دریافت وعده غذایی رایگان مدر اگر بپرسید کھ

 

 

 

https://www.southampton.gov.uk/schools-learning/employ-teach/
https://www.southampton.gov.uk/schools-learning/employ-teach/
https://www.southampton.gov.uk/schools-learning/employ-teach/child-performance-licensing
https://www.southampton.gov.uk/schools-learning/employ-teach/child-performance-licensing
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