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دانشآموز

برگهاطالعاتیبرایوالدین/مراقب

رفتار

ما می خواهیم حتمی کنیم که مدرسه مکانی امن و شاد 

برای فرزند شما باشد. حمایت از رفتار دانش آموز برای 

پیشبرد، شرکت کردن کردن و ارتقاء عملکرد و تندرستی 

دانش آموزان حیاتی است. هدف مدارس فراهم کردن 

محیط های یادگیری فراگیر است که مشارکتی، حمایتی 

و منسجم باشد. منشور جامعه مدرسه نشان می دهد که 

این برای والدین، مراقبین، آموزش دهندگان و کارکنان 

مدرسه به چه شکلی است.

راهکاررفتاردانشآموزان

 راهکار رفتار دانش آموز

)Student Behaviour Strategy( ما به ایجاد یک 

سیستم آموزشی فراگیر کمک می کند که در آن هر 

دانش آموزی شناخته شده، ارزشمند و مراقبت می شود 

و همه دانش آموزان می توانند تا حداکثر توانایی خود 

یاد بگیرند. ما می دانیم که دانش آموزانی که احساس 

حمایت و امنیت می کنند، احتمال بیشتری دارد که با 

مدرسه ارتباط برقرار کنند و شرکت کنندگان فعالتری 

در یادگیری خود باشند.

محیط های یادگیری مثبت و محترمانه تندرستی، 

مشارکت و دست آوردهای بهتر تحصیلی را ارتقاء 

می دهند. این راهکار از یک رویکرد پیشگیرانه، 

مثبت، دانش آموز محور، مدرسه-خانواده-جامعه 

حمایت می کند که ثبات در آن نقش کلیدی دارد. 

نیازهای همه دانش آموزان توسط یک مراقبت پیوسته 

)Care Continuum( برآورده خواهد شد.

ضوابطرفتاردانشآموزان

 ضوابط رفتار دانش آموزان

)Behaviour Code for Students( رفتار مورد انتظار 

در همه مدارس دولتی NSW را توصیف می کند. مدرسه 

فرزند شما همچنین انتظارات رفتاری را که در مدرسه 

او مورد انتظار است تعیین می کند. کارکنان مدرسه 

فرزند شما رفتار مورد انتظار را آموزش داده و تصدیق 

خواهند کرد.

رفتارهایباعثنگرانی

کودکان و بزرگساالن جوان می توانند گاهی اوقات به 

عنوان بخشی طبیعی از رشدشان رفتارهای دشواری 

را از خود نشان دهند. فرزند شما ممکن است تحت 

تأثیر رفتار دیگران قرار گرفته باشد یا با رفتارش روی 

دیگران تأثیر بگذارد. اطالعات بیشتری در مورد اینکه 

اگر فرزندتان در مورد مسائل رفتاری در مدرسه به شما 

چیزی گفته است چه کاری انجام دهید در وب سایت 

موجود است.

آگاهیبیشتر

اگر می خواهید در مورد حمایت رفتاری بیشتر بدانید 

یا در مورد رفتار فرزندتان نگرانی دارید، لطفاً با مدرسه 

تماس بگیرید.

سرویسمترجمتلفنی

اگر می خواهید با مدرسه تماس بگیرید و در مورد زبان 

انگلیسی به کمک نیاز دارید، لطفاً با سرویس مترجم 

تلفنی به شماره 450 131  تماس بگیرید، بگویید به چه 

زبانی نیاز دارید و از اپراتور بخواهید که با مدرسه 

تماس بگیرد. اپراتور یک مترجم روی خط خواهد 

آورد تا به شما در مکالمه کمک کند. برای این خدمات 

هزینه ای از شما دریافت نمی شود. 
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