این مطلب ب رای اولیایی است که فرزندان آنها در مدارس مدرسه ی ابتدایی و در مدرسه
ی ابتدایی ب رای دانش آموزان با نیازهای ویژه تحصیل می کنند ،مفید می باشد.
PERSISKA

زمان رتبه بندی

اکنون زمان آن فرا رسیده است تا رتبه بندی برای کالس شش
ام به اجرا درآید .رتبه بندی ،راهی برای نشان دادن پیشرفت
فرزند (دانش آموز) شما در مدرسه خواهد بود .در این کاتالوگ
شما اطالعات بیشتری در این زمینه کسب خواهید کرد.
از پاییز  ،2012اختصاص دادن رتبه و درجه به دانش آموزان کالس شش ام در مدرسه ابتدایی آغاز خواهد شد.رتبه
بندی ترم ها یک ارزیابی ب رای مهارت های فرزند شما را تا زمان آن نشان می دهد .ب رای انتخاب زبان مورد عالقه ی
شما ( ب رای مثال ف رانسه ،آلمانی و یا اسپانیایی ) ،فرزند شما از سال هفتم رتبه بندی را دریافت خواهد کرد.
رتبه بندی (ترم های کالسی) بین کالس های شش ام الی نهم در دوره ابتدایی می باشند .آخرین (کالس) رتبه بندی
فرزند شما در کالس نهم ب رای ترم بهار می باشد .این همان (کالسی ) رتبه بندی است که دانش آموز ب رای دوره ی
دبیرستان به آن نیاز دارید.
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اطالعات دقیق ومشخص می توانند هر
گونه ابهامی را از بین ببرد.
تمامی دانش آموزان اطالعاتی درباره اهداف ،آگاهی و آموزش را بدست می آورند .این اطالعات درزمان شروع دوره ی
آموزش و در طول دوره ی آموزش می باشد (.و با شروع ف رایند یادگیری بسیار ضروری و مفید خواهد بود ).همچنین
معلمین ،شما را در مورد ف رایند پیشرفت وکسب امتیاز فرزند شما در مدرسه مطلع می سازند.
رتبه بندی ،اب زاری است که چگونگی مهارت های مورد نیاز فرزند شما ب رای یادگیری متعادل و مشابه را نشان می
دهد .همچنین اگر فرزند شما نیازمند حمایت و پشتیبانی ب رای ف راگیری دانش کافی ب رای کسب پایین ترین نمره ی
قبولی باشد ،رتبه ی او،نشان دهنده نیاز دانش آموز به کمک درسی است(.چنین تذکری را با ارسال یک عالمت نشان
خواهد داد ).عالوه بر این ،تماس والدین و معلم ب رای (توسعه) گفتگو و گسترش برنامه ریزی فردی ،اطالعات (شما) در
مورد ف رایند پیشرفت فرزندتان در مدرسه را تقویت خواهد کرد.
همچنین ،شما و فرزندتان این حق را خواهید داشت که دالیل رتبه بندی واختصاص درجه ب رای هر موضوع و درسی را
از معلم مربوطه جویا شوید.
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مقیاس درجه
در مدرسه ی ابتدایی شش مرحله ی رتبه بندی وجود دارد.
 A .F, E ,D ,C ,B ,Aباالترین درجه و Eپایین ترین درجه
ب رای قبولی در آزمون و  Fدرجه ی مردودی می باشند .رتبه
بندی بر اساس مقیاس درجه تعیین می شوند .فرزندان شما
شانس کسب با الترین رتبه را یعنی (حتی االمکان باید) نمره
ی  Aرا در شش امین سال تحصیلی خود در مدرسه ابتدایی
خواهد داشت (کسب کنند).
زمانیکه فرزند شما غیبت های مکرر داشته باشد ،امکان
کسب درجه ب رای او وجود نخواهد داشت ،درجه ی او به
صورت خط تیره ،یعنی بصورت ”_” نشان داده می شود.

غیبت
شما بعنوان سرپرست دانش آموز نسبت به حضور آنها در
مدرسه موظف هستید .اگر فرزند شما بدون دلیل ،از معلم
خود یا مدیر ،غیبت داشته باشد ،غیبت او غیرموجه خواهد
بود .هنگامیگه فرزند شما غیبت غیرموجه داشته باشد ،شما
بعنوان سرپرست ،باید در مورد روزغیبت فرزندتان باید
آگاهی داشته باشید .غیبت های غیر موجه در کارنامه آخرسال
(کالس) ثبت خواهد شد.
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آزمون همگانی
درسومین سال دوره ی ابتدایی  ،فرزندان شما آزمونی را گذرانده اند .در سال شش ام نیز ،آزمونی از دروس؛ انگلیسی،
ریاضی ،زبان سوئدی،یا زبان سوئدی به عنوان زبان دوم و موضوعاتی پی رامون  SOو ( NOیک موضوع علمی)
گرفته خواهد شد SO .شامل دروس؛ جغ رافیا ،تاریخ ،مطالعات دینی و اجتماعی می باشد NO .شامل دروس؛ بیولوژی،
فیزیک و شیمی می باشد .این آزمون همگانی به اساتید کمک خواهد کرد تا مهارت های فرزند شما را ارزیابی کنند.
همچنین آنها را ب رای تعیین رتبه (درجه ی) دانش آموزان راهنمایی می کند.
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