
برنامه زماین 

رعایت برنامه زماین در فنالند امری مهم است و دانش آموز بایسیت بموقع از خانه به سمت مدرسه حرکت کند که تأخری نکند. 
 

یافت می  کند. بر اساس جدول زماین دریس که اصطالحا lukkari نامیده می  شود می  توان  دانش آموز جدول زماین دریس را از مدرسه در
فهمید که چه ساعیت مدرسه آغاز می  شود و چه ساعیت پایان می  یابد. معمواًل جدول زماین دریس در سیستم Wilma هم وجود دارد. چند 

یر ذکر شده  اند.  نمونه از جدول های زماین دریس برای مثال در ز

جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه  شنبهدوشنبه ساعت

8.15–9.00XXXX

9.00–9.45XX)انگلییس( ENXX

10.15–11.00XX)انگلییس( ENXX

 11.00–12.00
غذا خوردن ساعت  

11.10
XXXXX

LIX )ورزش(MUX )موزیک(13.15–12.30

LI )ورزش(MUX )موزیک(14.00–13.15

 کتابچه راهنمای مدرسه: 
 جهت اطالع والدین

AI    =   زبان فنالندی 
S2    =   فنالندی بعنوان زبان دوم 

EN    =   انگلییس 
MA    =   ریایض 

BI    =   بیولوژی/ زیست  شنایس 
GE    =   جغرافیا 

YM    =   علم محیط زیست 

FY    =   فزییک 
KE    =   شیمی 

TE    =   بهداشت و سالمیت 
 UE/UO/ISL =  درس دیین 
EL    =   درس جهان بیین 

HI    =   تاریخ 
YH    =   درس علوم اجتماعی 

MU    =   موزیک 
KU    =   هرنهای تجسمی 

KS    =   کاردسیت 
LI    =   ورزش 

KO    =   اصول خانه  داری 
 OP   =   راهنمایی دانش  آموز 

دروس انتخایب  =  VAL 

یقه خواندن جدول زماین دریس:   طر
 

یر کلمه ساعت )kello(، اوقات رشوع و پایان ساعات دریس درج شده  اند. بنابراین اولنی ساعت دریس در ساعت 8.15  رشوع شده  در ز
و در ساعت 9.00   پایان می  یابد.  اگر فقط یک زمان اطالع داده شده است، زمان اطالع داده شده زمان رشوع ساعت دریس است. یک 

ساعت دریس 45  دقیقه طول می  کشد. اگر ساعت دریس در ساعت 8.00  رشوع شود، در ساعت 8.45  پایان می  یابد.  
 

بعد از ساعت دریس معمواًل 15  دقیقه زنگ تفریح است. زنگ تفریح به معنای تنفس/ اسرتاحت است. ممکن است دو ساعت دریس 
پشت رس هم نزی باشند. بعد از دو ساعت دریس، 30  دقیقه زنگ تفریح است. 

 
عالمت X یا نوشته دیگر موجود در جدول زماین دریس به معنای ساعت دریس می  باشد. در این جدول زماین دریس، مدرسه روز دوشنبه 

ساعت 8.15  رشوع و ساعت 14  پایان می  یابد. جدول زماین در روز سه شنبه نزی یکسان می  باشد. در روز چهارشنبه مدرسه در ساعت 8.15  
رشوع و در ساعت 12.00  پایان می  یابد. در روز پنجشنبه مدرسه در ساعت 8.15  رشوع و در ساعت 14.00  پایان می  یابد. در روز جمعه مدرسه 

در ساعت 9.00  رشوع و در ساعت 13.15  پایان می  یابد. 
 

یر ذکر شده  اند. در تمام سطوح کالسها، تمامی  نام مواد دریس در بیشرت مواقع باختصار نوشته می  شود. معمول  ترین عناوین اختصاری در ز
مواد دریس تحصیل نمی  شوند.  
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در جدول زماین دریس مورد مثال، در دو ساعت آخر روز دوشنبه عنوان اختصار MU درج شده است. این امر به این معناست که همیشه 
در دو ساعت آخر روز دوشنبه، درس موزیک می  باشد.  

 
در جدول زماین دریس دانش  آموزان کم سن و سال تر و یا دانش  آموزاین که در دوره آموزیش آماده سازی مهاجرین می  باشند، همیشه نام 

دروس نوشته نمی  شود. بعنوان مثال درس ریایض ممکن است در هفته  های مختلف در ساعات متفاویت باشد.  
 

وقت غذاخوردن نزی بخیش از روز دریس است. در این مثال وقت غذاخوردن در وسط ساعت دریس است. غذاخوری در طول ساعت 
دریس انجام می شود. تغذیه رایگان می  باشد. 

در طول ساعات دریس 
 

دانش آموز بهرت است که رشکت فعاالنه  ای در ساعات دریس داشته باشد. آموزگار توانایی و قدرت یادگریی دانش  آموز را بر اساس اینکه 
یایب می  کند.  دانش  آموز چقدر خوب قادر به رشکت در درس می  باشد نزی ارز

 
حائز اهمیت است که دانش  آموز در مواقعی که مطلیب را بلد نیست یا نمی  فهمد، سؤال کند. آموزگار با کمال میل کمک می  کند.  

 
در طول روز دریس دانش  آموز در گفتگوهای دسته جمعی رشکت نموده، در جای خود بآرامی کار کرده و همراه با سایر دانش  آموزان به 

برنامه  ریزی و انجام پروژه  ها می  پردازد. مهم است که دانش  آموز بتواند کار خود را مطابق با دستورالعمل انجام دهد.  
 

یر به اختصار توضیح داده شده  اند.  شیوه های کاری/ دریس در ز
 

بحث/ گفتگوی آموزیش 
در ضمن بحثهای آموزیش، آموزگار گفتگوهای مشرتک را مطابق با اهداف آموزیش جهت می  دهد. همه دانش آموزان کالس در خصوص 

نحوه پیش رفنت گفتگوها مسئولیت داشته و ضمن آن دیدگاهها و راه  حلهای جدید، جستجو می  شود. در   گفتگوهای جمعی کالس، 
معموال روال بر این است که با دست بلند کردن، نوبت صحبت درخواست شود. آموزگار یا شخص دیگری که بعنوان مدیر گروه انتخاب 

شده است به بقیه نوبت صحبت می  دهد. 
 

آموزش اجرایی 
یاد استفاده می  شود. آموزگار می  تواند برای  از آموزش اجرایی در مواقعی که آموزگار یک موضوع جدید را برای دانش آموزان عنوان می  کند، ز

مثال اطالعایت را در باره موضوع مورد نظر به دانش  آموزان ارائه داده و دانش  آموزان از توضیحات او یادداشت برداشته و سؤاالت خود را 
مطرح کنند. 

 
 کار گروهی  

در ضمن کارهای گروهی یک گروه کوچک با همکاری هم تکلیفی را که به آنها ارائه داده شده است و یا یک پروژه بزرگرت را انجام می  دهند. 
از کار گروهی برای انجام انواع مختلف تکالیف استفاده می  شود.  نکته حائز اهمیت این است که دستورالعملهای ارائه شده برای انجام 

کار، با دقت دنبال شوند. هر کدام از اعضای گروه در باره کار گروه خود دارای مسئولیت می  باشند. 
 

یادگریی پدیده محور 
یادگریی پدیده محور به این معناست که دانش  آموزان موضوعی را تحقیق و برریس نموده و آن را می  آموزند. خود دانش  آموز مسئولیت 

بزریگ در خصوص برنامه ریزی و پیشربد کار دارد. آموزگار برای انجام کار، دانش  آموز را کمک و راهنمایی می  کند. روند کار اغلب طوالین است. 
دانش  آموزان چند روز کار می  کنند.

 
کار مستقل 

یادگریی مطالب جدید، اغلب به کمک کار مستقل تمرین می  شود. دانش آموز ممکن است دارای کتاب یا جزوه تکالیف باشد. کتاب یا 
جزوه تکالیف ، حاوی تمرینات می  باشند. در ضمن انجام کار مستقل، دانش آموز باید تمرکز نموده و دقیق باشد. کار کردن مستقل اغلب 

با سکوت انجام می شود. نباید مزاحم تمرکز دانش  آموزان دیگر شد. 
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یح  زنگهای تفر

دانش آموزان هر روز در مدرسه دارای تنفس یا همان زنگ تفریح می  باشند. 
 

معمواًل در موقع زنگ تفریح باید بریون رفت. در موقع زنگ تفریح نباید از محوطه حیاط مدرسه خارج شد. در بعیض از مدارس، ممکن 
است که دانش آموزان بخیش یا حیت کل زنگ تفریح را در فضای داخل بمانند.  

در طول مدت زنگ تفریح همواره یک یا چند آموزگار حضور دارند. باید راهنماییها و توصیه  های تمام بزرگساالن را رعایت کرد.  

تکالیف دریس 

یافت می  کنند. حائز اهمیت است که دانش  آموز تکالیف دریس را انجام دهد. تکالیف دریس  دانش آموزان تکالیف دریس یا مشق شب را در
بنحوی برنامه  ریزی شده  اند که خود دانش  آموز بتواند آنها را انجام دهد. 

رسپرست دانش  آموز بایسیت از انجام تکالیف دریس توسط دانش  آموز، اطمینان حاصل کند. در خانه می  توان بعنوان مثال 
 •    در باره یک وقت مشخص در طول روز توافق نمود که همیشه تکالیف دریس در آن موقع انجام شوند 

 •    اطمینان پیدا کرد که برای انجام تکالیف دریس مکاین آرام و لوازم مورد نیاز در اختیار باشد 
 •    هر روز از فرزند خود بخواهید که تکالیف دریس  اش را به شما نشان دهد 

 •    با فرزند خود در باره کارهای مدرسه و تکالیف دریس حرف بزنید و به او بگویید که این موضوعات برای مادر/ پدر مهم هستند. 
 

اگر احساس می  کنید که تکالیف دریس برای فرزند شما بسیار مشکل هستند، بایسیت این موضوع را به آموزگار بگویید. 

بیمار شدن 
 

نباید در حالت بیماری به مدرسه آمد. اگر دانش  آموز صبح مریض می  باشد، باید در خانه بماند.   
 

اگر دانش  آموز در اواسط روز دریس مریض شود، باید دنبال او آمده و او را به خانه برد. آموزگار نمی  تواند دانش  آموز را به تنهایی به خانه 
بفرستد. اگر از مدرسه خرب دادند که فرزند شما بیمار شده است، رسپرست دانش  آموز بایسیت بالفاصله دنبال فرزند خود بیاید.   

غیبت  ها 
 

 تحصیل در فنالند اجباری است. تحصیالت اجباری به این معناست که کودکان دارای سننی دبستاین باید به مدرسه بروند. 
 فقط در صورت داشنت دالیل مهم می  توان از مدرسه غیبت داشت. 

 
در صورت بیمار شدن دانش  آموز بایسیت در باره غیبت او بالفاصله در صبح همان روز، از طریق تماس تلفین و یا سیستم Wilma اطالع 

 داده شود. 
 از طرف مدرسه به شما گفته می  شود که بهرتین راه اطالع دادن در باره غیبت دانش  آموز چه می  باشد.  

 
اگر الزم باشد که کودک بدالیلی غری از بیماری از مدرسه غیبت کند، از قبل بایسیت برای غیبت او اجازه گرفته شود.  اگر بعنوان مثال وقت 

دکرت با اوقات دریس تداخل داشته باشد، بایسیت در باره علت غیبت و زمان مورد نیاز، به آموزگار اطالع داده شود. در صورت امکان، دانش 
آموز بایسیت فقط بخیش از روز دریس را غایب باشد.  

 
آموزگار می  تواند برای 1  تا 5  روز اجازه غیبت بدهد. غیبت طوالین  تر از آن بایسیت توسط مدیر پذیرفته شود.  

 
سفرهای تفریحی و غیبتهای طوالین  تر از خانه را بایسیت در دوران تعطیالت مدرسه انجام داد. 
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رشایط توأم با دعوا 

گاهی مابنی دانش  آموزان دعوا پیش می  آید. کارکنان مدرسه روشهایی را به دانش  آموزان آموزش می  دهند که با استفاده از آنها می  توان 
رشایط توأم با دعوا را تا قبل از تبدیل شدن آنها به دعوایی بزرگرت، حل و فصل نمود. اگر دعوای مورد نظر توسط خود دانش  آموزان حل و 

فصل نشده و یا رشایط خطرناک باشد، در این صورت دانش  آموزان بایسیت از بزرگساالن کمک بخواهند.  
 

در رشایط خطرناک، دانش  آموز بایسیت از آنجا رفته و به جستجوی بزرگسایل برپدازد که بتواند در این باره کمک کند. نباید کتک زد. 
 

رشایط توأم با دعوا به این صورت حل و فصل می  شود که فرد بزرگسال با تمام کساین که در دعوا رشکت داشته  اند، صحبت می  کند. 
بزرگساالن می  توانند بقیه دانش  آموزاین که شاهد آن رشایط بوده  اند را مورد سؤال و جواب قرار دهند. بزرگساالن می  خواهند بدانند که چه 
اتفایق افتاد. فرد بزرگسال با دانش  آموزاین که در دعوا حضور داشتند، چگونیگ رشوع دعوا و اینکه چگونه می  شد در مراحل مختلف به آن 

پایان داد را مورد برریس قرار می  دهد.  
 

اگر کیس باعث آسیب و ناراحیت دیگری شده باشد، بایسیت از او معذرت خواهی کند. اگر کیس باعث آسیب وارد کردن به دیگری شود، حیت 
اگر خود او دعوا را رشوع نکرده باشد، با این وجود بایسیت معذرتخواهی کند. اگر دعوا جدی باشد، آموزگار به خانه تلفن می  کند. ممکن 

است که دعوا عواقب دیگری را نزی برای طرفنی در بر داشته باشد. عواقب و گفتگوهای احتمایل مابنی خانه و مدرسه بنی دانش  آموز، 
خانواده و آموزگار صورت می  گرید. در باره گفتگوها به طرفنی دیگر دعوا اطالع داده نمی  شود. 

آزار و اذیت 

آزار و اذیت مجاز نیست. فرق آزار و اذیت با دعوا این است که آزار و اذیت تکرار می  شود، نسبت به یک نفر و همان دانش آموز صورت می  
گرید، هدف آن این است که به نحوی باعث آسیب رساین و ناراحیت شود و برای فرد مورد آزار و اذیت مشکل است که در آن رشایط از خود 

دفاع کند.  
 

اگر مشکوک به این هستید که فرزند شما مورد اذیت و آزار قرار می  گرید، به آموزگار یا ناظر کالس اطالع دهید. 

همکاری مابنی خانه و مدرسه 
 

رفنت کودک به مدرسه، همکاری خانه و مدرسه بشمار می  رود. دریافت حمایت از طرف خانه برای رسیدیگ به کارهای مدرسه مهم می  
باشد. 

 
به انحاء مختلف می  توان به مدرسه رفنت کودک کمک کرد. 

 •    کلیه موضوعایت که بر روی زندیگ کودک تأثری می  گذارند را به آموزگار بگویید. 
 •    همواره در مواقعی که آموزگار شما را به جلسه مالقات مدرسه دعوت می  کند، در محل حضور یابید. اگر وقت ارائه شده توسط آموزگار 

برای شما مناسب نیست، 
  وقت جدیدی را از آموزگار درخواست کنید. همچننی می  توانید وقیت که برای شما مناسب است را نزی پیشنهاد دهید. 

  •    اگر دارای سؤال یا مشکلی می  باشید، درخواست مالقات با آموزگار را بنمایید. 
 •    به مدرسه رفنت فرزند خود عالقه  مند باشید. از فرزند خود در باره مدرسه سؤال کنید. با کودک  

  در باره روز مدرسه او، گفتگو کنید. 
 •    به کوچکرتین موضوعایت که کودک می  آموزد توجه نشان دهید. کارهای خوب کودک را تشویق کنید. 

 
حیت اگر خود شما فنالندی بلد نباشید، می  توانید به کودک برای یادگریی و صحبت کردن زبان فنالندی کمک کنید. می  توانید 

 •    از همه اعضای خانواده بخواهید که به هر زباین روخواین کنند 
 •    برای کودک قصه تعریف کنند و یا آواز بخوانند 

 •    در محیط متوجه زبان فنالندی باشند  
 •    همراه با کودک به کتابخانه بروند. 

 
گاهی آموزگار به خانه پیغام می  فرستد و در باره رشایطی که توأم با مشکل بوده است، اطالع می  دهد. آموزگار امیدوار است که در خانه در 
باره موضوع با کودک حرف بزنید. با مالحظه و تأیید پیغام مدرسه در خانه، به کودک در خصوص پیرشفت مهارتهای اجتماعی، کمک می  

کنید.
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جشن  های سال تحصیلی 

در مدارس فنالند برگزاری جشنهایی سنیت از قبیل جشن کریسمس، جشن پایان سال تحصیلی و جشن سالروز استقالل فنالند، مرسوم 
می  باشند. این جشن  ها بخیش از آموزش و روزهای دریس محسوب می  شوند. 

یادی دیده می  شود. بسیاری ار دانش  آموزان در طی ایام جشن دارای تکالیف دریس ویژه هستند. اگر بعنوان  برای این جشن  ها، تدارکات ز
مثال دانش  آموز بخاطر سفر قصد دارد اجازه گرفته و در روز جشن آزاد باشد، مهم است که آموزگار حیت  االمکان زود از این موضوع مطلع 

شود. 

جشن کریسمس و یا جشن پایان سال تحصیلی جزو مراسم سنیت فنالند هستند. اگر مثاًل در ضمن جشن آواز مذهیب خوانده شود، با 
این وجود این امر بر اساس قانون فنالند ادای مراسم مذهیب بحساب نمی  آید.   

یسمس  جشن کر

در مدارس فنالند کریسمس در اواخر ترم پایزیی جشن گرفته می  شود. جشن کریسمس جشن مشرتک کل مدرسه است. جشن 
کریسمس سنت قدیمی فنالند بوده و بخیش از فرهنگ فنالند بشمار می  آید.  

دانش آموزان مدرسه نمایش  ها و اجراهای مربوط به روز جشن را آماده می  کنند. کل مدرسه در تزئنی فضا و مکان جشن و تدارکات دیگر 
مربوط به کریسمس رشکت می  کنند. در روز جشن همه لباس جشن بر تن دارند.

در جشن کریسمس ممکن است یک آواز دیین سنیت خوانده شود و یا مراسم سنیت کریسمس فنالندی برگزار شود. در هر صورت جشن 
کریسمس به کلیه دانش  آموزان مدرسه اختصاص دارد و جشین مذهیب نیست. کلیه دانش  آموزان بایسیت در جشن کریسمس رشکت 

کنند. 

جشن پایان سال تحصیلی 

سال تحصیلی در فنالند همیشه در روز شنبه هفته 22 سال، پایان می  یابد. بنابراین یک بار در روز شنبه نزی مدرسه هست. اغلب جشن 
پایان سال تحصیلی در آخرین روز مدرسه برگزار می  شود.  

جشن پایان سال تحصیلی برای گرامیداشت کل سال تحصیلی برگزار می  شود. برای این جشن اجراها/ نمایش  هایی در مدرسه آماده می  
شود. در این جشن همچننی با فارغ  التحصیالن مدرسه وداع گفته می  شود. در روز جشن همه لباس جشن بر تن دارند. 

عالوه بر جشن کل مدرسه، دانش  آموزان در این روز کارنامه خود را نزی می  گریند.  

اگر دانش  آموزی در روز آخر سال تحصیلی نتواند به مدرسه برود، او بایسیت از قبل برای تحویل گرفنت کارنامه سال تحصیلی خود، پاکیت را 
به مدرسه بربد. بایسیت نام و آدرس دانش  آموز بر روی پاکت نوشته شود. بایسیت تمرب بر روی پاکت الصاق شده باشد. همچننی می  توان 

یافت کرد.  کارنامه را در وقت توافق شده از منیش مدرسه هم در

مراسم رقص سالروز استقالل برای دانش  آموزان کالس چهارم 

فنالند سالروز استقالل خود را در 6.12 .  جشن می  گرید. هر سال قبل از روز رسمی سالروز استقالل فنالند، دانش آموزان کالس چهارم 
توسط شهردار به جشن سالروز استقالل دعوت می  شوند. هر کدام از دانش   آموزان کارت دعوت شخیص را برای رشکت در مراسم رقص 

یافت می  کنند.   Finlandia-talo در
 

در مدارس از چند هفته قبل برای جشن سالروز استقالل آماده می  شوند. دانش  آموزان رقص  ها و آداب مربوط به جشن را می  آموزند. 
درخواست می  شود که دانش  آموزان در روز جشن لباس  های تمزی و مناسب جشن بپوشند.  

 
در روز جشن، شهردار از مهمانان استقبال می  کند. از مهمانان با خورایک  های شور و شریین پذیرایی می  شود. شهردار سخرناین می  کند. دو 
دانش آموز کالس چهارم نزی سخناین را ارائه می  دهند. بعد از سخرناین  ها رسود ملی فنالند را بطور دسته  جمعی می  خوانیم. هر سال یک 

مهمان ویژه به جشن دعوت می  شود که برنامه  ای را برای مهمانان اجرا می  نماید. بعد از اجرای کنرست، مراسم رقص آغاز می  شود. 

دانش  آموزان همچننی رقص خود را برای سایر دانش  آموزان مدرسه و برای والدین خود، اجرا می  کنند. 
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اگر دانش  آموز بعنوان مثال بدلیل مسائل دیین و مذهیب نتواند برقصد، در این صورت الزم نیست که در مراسم رقص رشکت کند. 
مدرسه برای دانش آموز مذکور کارهای دیگری را برای زمان تمرینات مربوط به جشن و روز جشن، برنامه  ریزی می  کند. اگر دانش  آموز اجازه 

رقصیدن نداشته باشد، ویل یا رسپرست دانش  آموز بایسیت در این باره با آموزگار صحبت کند. 

آموزش شنا در مدرسه  

در مدرسه مهارتهای مهم زندیگ آموخته می  شوند. آموخنت مهارت شنا در برنامه آموزیش گنجانده شده است. با شنا بلد بودن، حضور در 
آب یا در کنار آب امن می  باشد. 

 
آموزش شنا بخش مهمی از آموزش ورزیش مدارس محسوب می  شود. هدف از کالسهای شنا که توسط مدارس برگزار می  شود این است 

که تا کالس نهم به دانش  آموزان مهارت شنا و نحوه نجات خویش از آب، آموزش داده شود.  
در طول کالس  های 1 تا 2 با ورزشهای آیب آشنا شده و از کسب مهارتهای مقدمایت شنا اطمینان می  یابیم. 

در طول کالس  های به سوم تا ششم آموزش مهارت شنا می  پردازیم تا  دانش آ  موز بتواند در داخل آب حرکت نموده و خود را از داخل آب 
نجات دهد. 

در طول کالس  های هفتم تا نهم، مهارتهای آموخته شده تقویت می  شوند. 
  

دانش  آموز در طول سال تحصیلی، 3 تا 5 بار همراه با کالس خود در آموزش شنا رشکت می  کند. آموزش شنا توسط آموزگاران متخصص 
در این زمینه ارائه می  شود، آموزگار خود دانش  آموز نزی بر روی شنا نظارت می  نماید. 

 
یر را بهمراه داشته باشد  در روزهای شنا الزم است که دانش  آموز وسایل ز

 •    لباس شنا برای دخرتان و برای پرسان مایو/ شورت شنا
 •    شامپو 
 •    حوله  

 •    کیسه نایلون 
رختکن، دوش و سونای دخرتان و پرسان در استخر از هم جدا می  باشد. بهرت است که قبل از رشکت در آموزش شنا، راهنمائیهای مربوط به 

نحوه عملکرد در استخر را در خانه مطالعه کنید. 

ید.   ید. لباسها را در رختکن بگذار 1.   لباسهای خود را در رختکن از تن درآور
2.   هنوز لباس شنا را برتن نکنید. می  توانید حوله را دور خود بپیچید.  

ید.  3.   وارد محوطه دوش شوید. شامپو و لباس شنا را همراه خود بردار
4.   می  توانید به سونا بروید. رفنت به سونا بدون بر تن داشنت لباس شنا می  باشد. اگر بخواهید، می  توانید حوله را دور خود بپیچید.  

5.   قبل از پوشیدن لباس شنا خود را بشویید. به این ترتیب می  توان اطمینان یافت که آب استخر باندازه کایف تمزی می  ماند.  
6.   منتظر وارد شدن به استخر بمانید. آموزگار دانش  آموزان را به نزد معلم شنا می  برد. 

7.   در محوطه استخر بآرامی حرکت کنید. کف زمنی ممکن است خیس و لغزنده باشد. 
8.   بعد از کسب اجازه از معلم شنا، وارد استخر شوید. 

9.   به راهنمائیهای معلم شنا و آموزگاران دیگر گوش کرده و مطابق با آنها عمل کنید. 
10.   فقط آن دسته از دانش  آموزاین که شنا بلد هستند به سمت استخر عمیق هدایت می  شوند. 

11.   پس از شنا دوش گرفته و در صورت تمایل به سونا بروید و خود را بشوئید. 
12.   قبل از رفنت به رختکن، لباس شنا/ مایوی خود را آب کشیده و آب آن را بچالنید. 

13.   خود را خشک کنید و لباس بپوشید. 
14.   مطابق با راهنمائیهای آموزگار عمل کنید. 

 

ین شنا به استخر بروید.  بهرت است که در اوقات فراغت نزی برای تمر
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