
Bienvenue à l’UPE2A du lycée Romain Rolland !  

رومان روالن  UPE2A:خوش امدید به مدرسه 

 

 

Welcome !!  

Willkommen 

Добро пожаловать 

Bem vindo ! 

Bine ati venit ! 

 امدید خوش

வரவவற்பு 

moh meima ! 

тавтай морилогтун ! 

ласкаво просимо ! 

བཀྲ་ཤསི་བད་ེལགེས། 

欢迎 

Benvenuti ! 

Bienvenido ! 

Boyei malamu 

 

01 46 80 15 60    ce.0940115p@ac-creteil.fr 

 

Lycée Romain Rolland                                                                             مدرسه رومن روالن 

17 rue Lucien Nadaire                                                                                   17نادر خیابان لوسین

94200 Ivry-sur-Seine                                                                                 94200ایورقی سور سین 

 

  



Pour venir au collège :                                                 

 Le collège est derrière le fort d’Ivry, à la frontière avec Vitry, près du lycée Jean Macé. 

 

Le RER C Gare de Vitry sur Seine ou le bus 132 « Lavoisier Carrière » sont les moyens de 

transports les plus proches. 

                                                                                                                        : مدن به دانشگاهبرای ا  

قرار دارد.                                          این کالج در پشت فورت دیوری. در مرز ویتری. در نزدیکی لیسه ژان مکه  

نزدیکترین وسیله حمل و نقل هستند.                                    132در اقواق سی ایستگاه ویتری سور سین یا اتوبوس   

 

Bus 132 :                                                                     :    132اتوبوس                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les horaires du lycée :         :ساعت مدرسه 

Tous les jours, le lycée ouvre ses portes à 7h45 et accueille les élèves. 

Les élèves peuvent entrer dans leur salle de classe à 7h55. 

A 8h, le lycée ferme les portes extérieures et les cours commencent. 

 مدرسه هر روز ساعت7:45صبح در های خود را باز میکند و پذیرایی دانش اموزان است.

صبح وارد کالس خود شوند.   دانش اموزان میتوانند ساعت7:55

شود.بندد و درس ها شروع می  صبح مدرسه در های بیرونی را می 8ساعت  

Tout élève arrivant en retard doit attendre que les surveillants leur ouvrent les grilles 

pour les faire patienter en salle de permanence afin de ne pas perturber les cours. 

Entre 9h50 et 10h05, il y a une première récréation. 

La cantine est ouverte entre 11h00 et 13h00. 



Entre 15h15 et 15h30, il y a une deuxième récréation. 

Le dernier cours finit à 17h25 

هردانش اموزی که دیر می رسد باید منتظر بماند تا سرپرستان دروازه ها را به روی انها باز کنند تا 

       .                                            انها را درکالس منتظر باشند تا در درس اختالل ایجاد نشود

صبح اولین زنگ تفریح وجود دارد.                                                             10.50صبح تا  9.50بین ساعت  

                                   بعد از ظهر باز است.                                        13صبح تا  11غذا خوری از ساعت

بعد از ظهر استراحت دوم وجود دارد .                                                                 3.30تا  15.15بین ساعت   

                            بعد از ظهر به پایان می رسد.                                                      5.25اخرین درس ساعت

 

 

Trombinoscope : 

 

Mme Vetroff, c’est la 

proviseure du lycée. Elle 

rédige le projet de 

l’établissement, son 

orientation pédagogique. Elle 

coordonne les équipe 

éducative, les conseils 

pédagogiques, fait le lien 

entre les directives nationales 

du ministère et la classe. Elle 

gère les planning et siège au 

conseil de classe. 

خانم وتروف مدیر مدرسه است. 

او پروژه مدرسه و جهت گیری 

اموزشی ان را مینویسد. او تیم 

اموزشی شوراهای اموزشی را 

میکند. بین دستورالعمل هماهنگ 

و کالس  های ملی وزارتخانه

ارتباط برقرار می کند . او 

برنامه ریزی را مدیریت میکند و 

 در شورای کالس می نشیند.

 

Mme Laget, c’est la 

proviseure adjointe. Elle est 

le principal conseiller de la 

proviseure. Elle met en place 

les emplois du temps et gère 

l’organisation des conseils de 

classe et examens. Avec le 

CPE, elle suit les élèves dans 

leur orientation et leur vie au 

lycée. 

خانم الگت معاون مدیر و مشاور 

اصلی است .او جدول زمانی را 

تنظیم میکند و سازماندهی 

شوراهای کالس و امتحانات را 

مدیریت میکند . با کی پی ای او 

ن را جهت گیری و دانش اموزا

زندگی انها در دبیرستان دنبال 

 میکند.



 

Mme Dokhan, c’est la CPE. 

Conseillère Principale 

d’Education. Elle reçoit les 

parents, s’occupe des 

absences et retard. Elle gère 

la vie scolaire : accueil des 

élèves, gestion des lieux et 

temps en dehors de la salle de 

classe. Elle encadre les 

surveillants 

او خانم دخان سی پی ای هست. 

موزش و پرورش امشاور ارشد 

است. او پدر و مادر های دانش 

اموزان  را می پذیرد به غیبت ها 

و تاخیرها رسیدگی می کند. او 

ت میکند. زندگی مدرسه را مدیری

استقبال از دانش اموزان.مدیریت 

مکان ها و زمان خارج از کالس 

  ها را نظارت میکند.

 

Mme Aneb, c’est la secrétaire 

de direction. Elle gère 

administrativement le 

personnel de l’établissement 

(professeurs et agents), 

organise les élections et 

rédige les comptes-rendus de 

réunion. Participe à la gestion 

financière et comptable du 

lycée et gère l’agenda des 

proviseures et du personnel.  

خانم عنب منشی اجرایی است. او 

از نظر اداری کارکنان موسسه 

معلمان و کارگزاران را مدیریت 

میکند .انتخابات را سازماندهی 

می کند و گزارش های جلسات 

یت مالی را می نویسد . در مدیر

و حسابداری مدرسه مشارکت 

دارد و دستور کار مدیران و 

 کارکنان را مدیریت می کند.

 

Mme Becquet, c’est la 

secrétaire des élèves. Elle 

s’occupe des inscriptions au 

lycée, elle suit la scolarité des 

élèves : attestations et 

conventions de stage, 

certificats de scolarité, 

changement d’adresse, 

téléphone. Envoi des 

bulletins scolaires et des 

diplomes. 

خانم بکت منشی دانشجو هستند . 

او از ثبت نام در دبیرستان 

مراقبت می کند او گواهینامه 

مه های دانش اموزان و موافقت نا

های مدرسه .تغییر ادرس. تغییر 

شماره ی تلفن ارسال گزارش 

مدارس و مدارک تحصیلی را 

 دنبال می کند.

 

Mme Colson, c’est 

l’assistante sociale. Elle 

écoute et aide les élèves qui 

ont des problèmes. Elle reçoit 

les élèves et les parents. 

عی خانوم کولسون مددکار اجتما

است. او گوش میدهد و به دانش 

اموزانی که مشکل دارند کمک 

می کند. او پذیرای دانش اموزان 

 و والدین است.



 

C’est Faouza, la gestionnaire 

de la cantine. C’est elle qui 

s’occupe des inscriptions à la 

cantine et des modifications. 

است .  خانم فوزا.مدیر غذاخوری

او از ثبت نام و تغییرات 

 غذاخوری مراقبت میکند.

 

Mme Viovey, c’est la PsyEN, 

elle aide les élèves à trouver 

leur orientation et à réfléchir 

à ce qu’ils feront plus tard et 

dans quel établissement 

ویووی این پی س ی ای ان خانم 

 او به دانش اموزان کمکاست.

میکند تا جهت گیری خود را پیدا 

کنند و به این فکر کنند که بعدا 

چه خواهند کرد و در کدام 

 موسسه.

 

Ce sont les surveillants. 

Clément est le référent de la 

classe d’UPE2A. 

انها ناظر هستند .مرجع کالس 

آ است. 2کلمنت کالس دو پی   



 

Ce sont les agents d’accueil. 

Ils reçoivent les parents à 

l’administration et répondent 

au téléphone. 

اینها عامل پذیرایی هستند. انها با 

والدین در اداره مالقات میکنند و 

 به تلفن پاسخ می دهند.

 

C’est l’infirmière du lycée. 

Elle reçoit les élèves 

individuellement et discute 

avec eux lorsqu’ils sont 

malades 

او پرستار دبیرستان است.او 

دانش اموزان را به صورت 

انفرادی می پذیرد و زمانی که 

با انها صحبت  ندانها بیمار هست

 می کند.

 

Joachim est agent d’entretien. 

Les agents d’entretien 

nettoient les sols, les classes 

et font en sorte de ralentir le 

COVID 

یواخیم یک کارگر تعمیر و 

نگهداری است.افسران تعمیر و 

نگهداری طبقات . کالس های 

درس را تمیز می کنند تا مطمئن 

شوند سرعت کوید را کاهش می 

 دهند.



 

Ce sont les cuisiniers de la 

cantine. Ils préparent les 

repas et font en sorte que les 

élèves aient toujours 

suffisamment à manger. 

انها اشپزهای غذاخوری هستند. 

انها إذا را اماده می کنند و 

اطمینان حاصل می کنند که 

دانش اموزان همیشه غذا به 

اندازه ی کافی برای خوردن 

 دارند. 

 

  



Les professeurs de l’UPE2A 

 استاد ها                                                                                                              

 

M. Tabet, c’est le professeur 

de français mais aussi 

professeur principal de 

l’UPE2A. Il propose les 

orientations et intégrations 

ainsi que s’occupe des 

inscriptions au DELF 

اقای تبت معلم فرانسوی و همچنین 

معلم اصلی است. جهت گیری او پ 

آ ها و اغدام ها را ارائه می دهد  2

و همچنین از ثبت دلف مراقبت می 

 کند.

 

Mme Gacem, c’est 

l’enseignante de 

mathématiques. Elle s’occupe 

du français des 

mathématiques et de vérifier 

la bonne compréhension du 

français des sciences 

خانم گاسم این معلم ریاضیات 

است.او از ریاضیات فرانسوی 

مراقبت میکند و درک صحیح ان را 

ی کند.تائید م  

 

 

 

 

 

Mme Denis, c’est 

l’enseignante d’histoire, de 

géographie mais aussi 

d’enseignement moral et 

civique 

خانم دنیس معلم تاریخ و همین طور 

جغرافیا بلکه تربیت اخالقی و مدنی 

 است.

 

Mme Da Silveira, est 

l’enseignante d’anglais 

خانم داسیلویرا معلم زبان انگلیسی 

 است.



 

M. Crouzet est le professeur 

de SPC, Sciences Physiques 

et Chimie. 

ستد علوم فیزیک و اقای کروزه ا

 شیمی است.

 

Mme Marey est la 

professeure d’Education 

Physique et Sportive. Elle 

s’occupe aussi de l’AS, 

association sportive le 

mercredi après-midi. 

خانم مری استاد تربیت بدنی و 

ورزش است.او همچنین از اس یک 

انجمن ورزشی در بعد از ظهر های 

 چهار شنبه مراقبت می کند.

 

Mme Boutin Puech est 

l’enseignante de SVT 

 خانم بوتین پوش معلم سیوت است.



 

M. Gadoum est le professeur 

de SES (Sciences 

Economiques et Sociales).  

اقای گدوم استاد علوم اقتصادی و 

 اجتماعی است.

 

Mme Neme est l’enseignante 

de SNT, Sciences du 

Numérique et de 

Technologie. 

خانم نمه معلم دیجیتال و فناوری 

 است.

 

Ce sont les professeurs 

documentalistes. Ils 

accueillent les élèves quand 

ces derniers veulent lire ou 

étudier dans un espace calme 

et doté d’ordinateurs. Mme 

Abdelkamel et M. Pouchon 

sont les documentalistes du 

lycée. 

 

اینها اساتید کتابداری هستند . انها 

زمانی که دانش اموزان می خواهند 

در فضایی ارام با رایانه مطالعه 

کنند استقبال می کنند . خانوم 

عبدالکامل و اقای پوچون 

مستندسازان این برنامه در 

 دبیرستان هستند.

 

  



Le matériel à apporter en classe : 

وسایلی که باید به :                                                                                                  

 درسه بیاورید

 

 
 

1. un compas 

 پرگال    

2. un taille-

crayon 

 مداد تراش       

3. un bic 

 قلم            

4. un crayon 

 مداد          

5. une gomme 

 پاک کن 

6. une règl 

 خط کش

7. des ciseaux 
 قیچی             

7. un bâton de 

colle 

 چیب   

8. un stylo-

plume 

یک خودکار 

 جدید    

9. un feutre 
 یک خودکار       

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Le matériel à acheter par matière : 

مواد برای خرید :                                                                                                        

 بر اساس موضوع

Le matériel ci-dessus et :  

 مواد فوق و : 

- Un cahier grands carreaux grand format par discipline ; 

فرمت بزرگ برای هر درس  ایک نوت بوک مربع بزرگ ب -  

- Des feuilles grands carreaux grand format ; 

 ورق های شطرنجی بزرگ با فرمت بزرگ  -

- Une tenue de sport pour l’EPS ; 

 لباس ورزشی برای ورزش -

- Des stylos bleus, rouges, verts et noirs ; 

 خودکار های ابی. قرمز.سبزو سیاه -

- Des masques contre le COVID (idéalement un pour le matin et un pour l’après-midi) ; 

 ماسک های کوید به طور ایده ال یکی برای صبح و یکی برای بعد از ظهر -

- Des marqueurs ou surligneurs. 

 نشانگرها و هایالیترها -

 

Les règles de vie en classe et au lycée 

 قوانین زندگی در کالس و دبیرستان 

 

► En France, l’école est laïque. Les garçons et les filles suivent les cours ensemble. 

Les cours sont obligatoires dans toutes les matières. 

ی رشته ها اجباری در فرانسه مدرسه سکوالر است. دختر و پسر باهم در کالس شرکت میکنند. دروس در تمام

 می باشد.

► Si l’élève est absent ou en retard en cours, les adultes responsables doivent appeler 

le lycée pour prévenir. Lorsque l'élève revient après une absence, le billet rose dans le  

carnet de correspondance doit être rempli et présenté aux surveillants ou à la CPE. 

بت یا تاخیر دانش اموز در کالس. بزرگساالن باید با مدرسه تماس بگیرند تا راهنمایی کنند .در صورت غی  



ش اموز پس از غیبت برمی گردد.بلیط صورتی رنگ در دفتر مکاتبات باید تکمیل و به هنگامی که دان

 سرپرستان یا مرکز اموزشی ارائه شود.

► L’élève doit être couvert par une assurance responsabilité civile et doit fournir 

une attestation d'assurance à l’établissement. 

 دانشجو باید تحت پوشش بیمه مدنی بوده و گواهی بیمه به موسسه ارائه دهد.

C'EST INTERDIT ...  

 ممنوع است...

 

1- de macher du chewing-gum.  

 ادامس بجوید.

2- de courir dans les couloirs. 

 در راهرو ها بدوید.

3- d'utiliser un téléphone portable ou un mp3 en classe. 

استفاده کنید. 3در کالس از تلفن همراه یا ام پی   

4- de porter une casquette ou des lunettes de soleil. 

 از کاله یا عینک افتابی استفاه کنید.

 

C'EST OBLIGATOIRE …  

 اجباری است...

1- d'apporter son carnet de correspondance et de le montrer à la grille pour entrer 

dans le lycée ou sa carte de cantine. 

 دفتر مکاتبات خود را بیاورید و برای ورود به مدرسه یا کارت غذا خوری به درب ورودی نشان دهید.

2- de venir à l'heure. 



 سر وقت امدن.

3- de faire les devoirs tous les jours. 

 هر روز تکالیف را انجام دهید.

4- d'écouter les professeurs. 

 به سخنان معلمان گوش دهید.

5- d'apporter un sac à dos. 

 کوله پشتی به همراه داشته باشید.

6- de lever la main pour poser une question. 

ببرید.دست خود را برای پرسیدن سوال به باال   

7- d'apporter la carte de la cantine si on mange à la cantine. 

کارت غذا خوری را همراه داشته باشید.اگر در غذاخوری غذا می خورید   


