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 ثانوی و ابتدايی مکتب متعلمين برای کتبی گزارشهای

           سابقه

 که بدانيد که کند می کمک شما به گزارشها اين. کنيد می دريافت را کتبی گزارش دو سال هر در شما سرپرست/ ندهکن مراقبت/ والدين حيث به
 .کند می کمک شما فرزند پيشرفت به چگونه مکتب و کند می پيشرفت شما فرزند چگونه

 تحصيلی برنامۀ( Australian Curriculum از تفادهاس با را متعلمين يادگيری و کنند می ارزيابی دهند، می درس ريزند، می برنامه معلمان
 و بدانند بايد که را آنچه و دنشو داده درس بايد جوان های استراليايی همه که چهآن مورد در استراليا تحصيلی برنامۀ. دهند می گزارش) استراليا
 . است کرده وضع را باال های) معيار( استاندارد باشند، مکتب ۀدور در پيشرفت اب آنها انجام به قادر

 کنند درک بدانند، بايد معمول طور به متعلمين که را آنچه ساده زبان به استانداردها اين. دارد را خود موفقيت استانداردهای يادگيری ساحۀ هر
  . کنند می توصيف شند،با آنها انجام به قادر تعليمی سطح سال هر پايان در و

  در را گردند نايل آنها به متعلمين که رود می توقع که وقتی و تعليمی سال سطح  و مضمون هر استانداردهای که کنيم می ترغيب را شما ما
 در متعلمين کارهای مفيد های نمونه ويبسايت اين در .بخوانيد m.edu.auwww.australiancurriculu استراليا تحصيلی برنامۀ ويبسايت
 . است موجود نيز موفقيت مختلف سطوح

  چيست؟ متعلم گزارش برای نياز مورد الزامات
 . است مکتب در شما فرزند پيشرفت چگونگی مورد در شما با مکاتب ارتباط راههای از يکی کتبی های گزارش

 : که کند می ارائه کنندگان مراقبت و والدين به کتبی گزارش دو ساالنه جنوبی ایاسترالي مکاتب تمام

 دهد می گزارش اند خوانده آنها فرزندان که مضامينی تمام مورد در •

 است استوار درجه پنج موفقيت مقياس يک اساس بر •

 کند می استفاده ساده زبان از •

 .کند می شناسايی دارد ورتضر بيشتر انکشاف به که را های ساحه و قوت های ساحه •

 برابر در متعلمين پيشرفت با رابطه در اينها معنی و است استوار E - A موفقيت مقياس اساس بر 10 – 1 های سال متعلمين های گزارش
   .است شده تشريح ها گزارش در موفقيت استاندارد

 موفقيت استاندارد به ارجاع با تشريحی کلمات از ،سال طول رد متعلمين پيشرفت مورد در) Reception( پذيرش دورۀ متعلمين های گزارش
 .کند می استفاده)  Reception level( پذيرش سطح در

  دهند؟ می نمره معلمان چگونه
 امهبرن در موفقيت استانداردهای به ارجاع با را متعلم موفقيت شواهد تا ميبرند بکار را ارزيابی مختلف های ابزار و ها استراتيژی معلمان
 استانداردی با صورت بهترين به نمره کدام که مورد اين در گيری تصميم در معلمان شواهد، اين اساس بر. کنند آوری جمع استراليا تحصيلی

 در را نمره هر از معينی تعداد يک معلمان که رود نمی انتظار. دهند می انجام متعادل قضاوت دارد، مطابقت است يافته دست آن با متعلم که
   دهد اختصاص خود صنف بين

 

 کند؟ می دهی گزارش مکاتب ديگر اشکال چه به
 تماس با توانيد می شما. معلم و والدين مصاحبۀ جمله از گيرد می ارتباط شما با مختلف های طريقه به شما فرزند يادگيری مورد در مکاتب
   . بکنيد ،باشد مناسب طرف دو هر مالقات برای که ديگر وقت يک در را معلم با مصاحبه تقاضای مکتب با گرفتن
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  دارد؟ معنی چه A- E نمرات

 استراليا تحصيلی برنامۀ موفقيت استانداردهای مقابل در را متعلمين موفقيت تا کنند می استفاده معادل کلمات يا A- E نمرات از معلمان
 . کند می فتوصي را عالی تا اقل حد از ،موفقيت از طيفی نمرات اين. دهند گزارش

 . کند می توصيف کلمات با را نمرات اين هرکدام ذيل جدول

  ... شما فرزند موفقيت، استاندارد با رابطه در

 A .است داده نشان خود از رود می انتظار سال سطح اين در آنچه در را عالی موفقيت يک

 B .است داده نشان خود از رود می انتظار سال سطح اين در آنچه در را خوب موفقيت يک

 C .است داده نشان خود از رود می انتظار سال سطح اين در آنچه در را بخش قناعت موفقيت يک

 D .است داده نشان خود از رود می انتظار سال سطح اين در آنچه در را قسمی موفقيت يک

 E .است داده نشان خود از رود می انتظار سال سطح اين در آنچه در را اقل حد موفقيت يک

       شرايط در را معلومات آن تواند می و است داده نشان موضوع يک از را کاملی درک و فهم يک متعلم که دهد می نشان ’A‘ نمرۀ •
  .ردبب بکار آشنا نا

 قابل تموفقي يک اين. است رسيده ميرود انتظار وی از که آنچه به متعلم يادگيری مقطع اين در که است معنی اين به ’C‘ نمرۀ معموال •
 . است باال موفقيت استانداردهای توقعات زيرا است مالحظه

  .کند می شروع را موفقيت استاندارد جهت در کردن کار تازه متعلم که است معنی اين به ’E‘ نمرۀ •

 معلومات ذيل اردمو در همچنان گزارش اين. است سرپرستان و والدين به دهی گزارش های جنبه از يکی آن همراۀ های تبصره و A- E نمرات
 :دهد می

  بيشتر رشد برای ها ساحه و متعلم قوت نقاط • وی اجتماعی رشد مورد در معلومات •

 آنها رشد به کردن کمک برای ها استراتيژی •  مکتب های فعاليت و ها برنامه در گيری سهم •

  يادگيری به تعهد و نگرش • حاضری •

 . گيرد می تصميم جامعۀ مشورت اب مکاتب ،مکتب های گزارش محتوای و ساختار مورد در

 بگنجاند؟ را A- E نمرات بايد متعلمين تمام های گزارش آيا

 باشد داشته همخوانی آنها موفقيت کنونی سطح با صورت بهترين به که موفقيت استاندارد يک مقابل در متعلمين از تعدادی موفقيت و پيشرفت
 مقابل در است ممکن آنها موفقيت ،آن جای به يا. افتد اتفاق آنها يادگيری های ساحه ۀهم يا بعض در است ممکن اين. شد خواهد داده گزارش
 برای دهی گزارش مناسب ترتيبات هم و متعلم يادگيری برنامۀ مکاتب که ميرود انتظار.  شود داده گزارش آنها فردی يادگيری برنامۀ اهداف
 نظر تبادل مورد مربوطه متخصصان ديگر و باشد مناسب اگر ،علممت با نيز و ستانسرپر/  کنندگان مراقبت/ والدين با را شاگردان از بعضی
 . دهد قرار

. بدهد رخ اصلی جريان مکاتب در شرايط واجد وارد تازه متعلمين و اند معيوبيت دچار که متعلمينی از بعضی مورد در است ممکن اين
 که اين از بعد ماه شش تا است ممکن اند کرده ترک را  (IELP/NAP) ها رسيده هتاز برنامه/  انگليسی زبان فشرده های برنامه که متعلمينی
 نه کند می تشريح را آنها موفقيت که کنند می دريافت را گزارشی IELP/NAP در متعلمين. نشود داده A- E نمرات کردند ترک را برنامه
      . را A- E نمرات
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