
 پاس تحصیلی

 

 :سرپرست های محترم، والدین عزیز

 . داردکه مدرسه ما در پروژه آزمایشی پاس تحصیلی شرکت  اعالم می نماییم با کمال مسرت 

 بر مبنای پروژه GmbHاین پروژه توسط آژانس شانس 

Erasmus+»«Gelingensfaktoren in der Berufsbildung »  پروژه 

 عوامل موفقیت در آموزش حرفه (پروژه )   +   ( )اراسموس

 تحت حمایت  اطریش واستان سالزبورگ صندوق ادغام /صدارت فدرال از وبا پشتیبانی و تشکر 

 .قرار گرفته است 

 از پاس تحصیلی بهرمند شوید

 پاس تحصیلی چیست ؟ 

 رایگان 

   با ساختار و سازندگی ایده آل برای تمامی پایه های مدارس 

  آشنایی با عرضه های حمایتی و پشتیبانی موجود 

  راهنمای موضوعات مختلف و تصمیم گیرنده برای آینده 

  حمایت حرفه ای از طریق موسسات مربوطه در همه موارد و پرسش ها 

  ترس ، استرس ، اعتیاد ، خطرات اینترنتی ،جلوگیری از خشونت ، آرار و اذیت ، 

 مشکالت یادگیری زبان ، گروه بندی های اجتماعی    

  حمایت والدین در تعهد به آموزش و تحصیل 

 پیشگیری از ترک تحصیل و آموزش در مدرسه 

 حمایت از حقوق برابر و مشارکت اجتماعی 

  انتقال ارزش ها 

 : مثأل ( ایجاد شبکه و ارتباط بین والدینElternbuddysystem ) 

 در صورت نیاز و لزوم : مشاوره ، مربیگری ، آموزش یادگیری ذهنی و زبان به صورت رایگان 

 

 مراه دارد ؟ه پاس تحصیلی چه مزایایی را برای دانش آموزان به

 سالمت رواناء ارتق 

 آمادگی برای ورود به بازار کار 



 افزایش موفقیت های تحصیلی 

  ارتقإ استقالل مالی 

  حمایت از حقوق برابر و ادغام شدن در اجتماع 

  مشایعت و همراهی فشرده انفرادی در خدمات آموزشی 

 

 پاس تحصیلی چه مزایایی برای سرپرست های قانونی و والدین به همراه دارد؟

  ان :  صرفا یک جلسه اولیا و مدرسه در هر سال درسیمکارآیی ز 

 بطورمثال ازطریق اینترنت )با موبایل و یا کامپیوتر(از منزلمدرسه و یاءاول عارضه : جلسه بدون 

  مفید : همکاری بهتر والدین و مدرسه 

  قابل فهم : با زبان مادری به زبان بومی 

  : را برای فرزندانتان انتخاب کرده اید.« بهترین»وجدان خوب و ارام که آرامش بخش  

   مشایعت و همراهی : خدمات و پشتیبانی کامل و رایگان فردی 

 

شانس خوداستفاده کنیدوآینده از

 دهید خودرا شکل

 ئیات بیشتر مربوطه را در زمان مناسب به شما ارائه خواهیم کردما اطالعات و جز

 با تشکر قلبی و احترام و به این امید که شرکت کنندگان زیادی حضور پیدا نمایند.


