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Solving Problems 
at School

TIPS FOR PARENTS

 

 

 

گاهی اوقات والدين می بايستی با معلم در مورد کار مدرسه، ارتباط 
فرزندشان با دانش آموز ديگر يا احتياجات ويژه ی فرزندشان صحبت 

بيشتر معلمان به چنين تلفن هايی از طرف والدين عادت دارند و می . کنند
.خواهند به موفقيت فرزندتان در مدرسه کمک کنند-  

 
  در تحصيلريکشوالدين بعنوان 

عنوان شريک اصلی و تشويق می شوند تا به  در استان انتاريو، والدين
در حقيقت، قسمتی در وزارت .  نقش ايفا کنندمهم در تحصيل فرزندانشان 

آموزش و پرورش وجود دارد که به کمک والدين در جهت مشارکت در 
 .تحصيل فرزندانشان و جامعه ی مدرسه اختصاص دارد

 

در صورت داشتن .  اوقات سيستم گيج کننده يا دلهره آور استاما گاهی 
 هر گونه سؤال و يا مشکلی با چه کسی بايد صحبت کنيد؟

اگر می خواهيد که با معلم صحبت کنيد، با دفتر مدرسه تماس گرفته، 
.برای معلم پيام بگذاريد و معلم به شما تلفن خواهد کرد  

 دفتر مدرسه تماس گرفته و پيام اگر می خواهيد با معلم ديدار کنيد، با
اگر فکر می کنيد .  بگذاريد که می خواهيد از معلم قرار مالقات بگيريد

که فرزندتان نياز به حمايت بيشتر يا برنامه ی خاصی دارد، می توانيد 
بعضی از .  تقاضای مالقاتی با معلم و ديگر کارکنان در مدرسه بکنيد

.ن قرار می دهندمدارس مترجم حضوری را در اختيارتا  

 صحبت کردن با برایموارد زير پيشنهادهايی هستند که می توانيد از آنها 
:کارکنان مدرسه استفاده کنيد  

 با فرزندتان صحبت کنيد
از فرزندتان سؤال کنيد تا شما را در جهت جمع آوری اطالعات  •

 .کمک کند
" ندپاسخ های از پيش تعيين شده ندار" که بپرسيدسعی کنيد سؤاالتی  •

به من بگو که چه   "،"وجود دارد؟....مشکلی در مورد چه "، مانند 
 ..."شد 

به آنچه که فرزندتان می گويد، گوش فرا دهيد و سؤاالت بيشتری را  •
 .بپرسيد

 
با معلم فرزندتان صحبت کنيد

در مورد نگرانی هايتان و اينکه فرزندتان چه احساسی دارد، با  •
 .معلم صحبت کنيد

فرزندم به من گفت که "ظرياتتان را اينگونه بيان کنيد نبپرسيد  سعی •
"... 

  اجرايی  که شما را در درک خط مشی و روندبپرسيدسؤاالتی  •
 .مدرسه کمک کند

 .به نظرات و پيشنهادات معلم گوش کنيد •
در مورد آنچه که شما و معلم انجام خواهيد داد، صحبت کنيد تا  •

 . دريافت کندفرزندتان پيام مشابهی را از شما و معلم
  

  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

شما می توانيد در مورد آنچه که معلم گفته، فکر کنيد؛ مجبور نيستيد  •
 .بگيريد تصميم "که سريعا

، با نشست و گفتگويی مجدد نيستد آمکاراگر راه حل پيشنهادی  •
 .موافقت کنيد

با مدير يا معاون مدرسه صحبت کنيد
ر يا معاون مدرسه صحبت اگر معلم نمی تواند شما را کمک کند، با مدي

خودشان شما را کمک کنند و يا از معلم " آنها ممکن است مستقيما.  کنيد
.و يا ديگر کارکنان کمک بگيرند  

 
با سرپرست مدرسه صحبت کنيد

اگر مشکل هنوز حل نشده است، جهت دريافت کمک با سرپرست مدرسه 
منشی مدرسه يا مدير می توانند شما را در چگونگی تماس .  صحبت کنيد

شما همچنين می توانيد جهت .  گرفتن با سرپرست مدرسه کمک کنند
 آموزش و پرورش ه یاطالع از اين مطلب به آدرس اينترنتی ادار

.مراجعه کنيد  

:اشته باشيدبخاطر د  
 .در مورد خط مشی مدرسه اطالع کسب کنيد:  باشيدمطلع  •
.  معلم شرکت نمائيد–والدين  جلسات گفتگوی در تمام رويدادها و •

اگر شما و معلم ديدار داشته ايد، حل کردن مشکل آسانتر خواهد 
 .بود

 و مدرسه دعوتتان می می باشد فرزندتان ددر تمام جلساتی در مور •
، مقررات IEPبعنوان مثال، آموزش استثنائی، . (دکند، شرکت کني

 ).مدرسه
اگر مشکل شما به آسانی قابل حل نمی باشد، نوشته های کتبی را در  •

 .مورد جلسات و گفتگوهايتان نگه داريد
مترجم برای اگر در بيان مطلبتان به زبان انگليسی راحت نيستيد،  •

 . کنيددرخواستحضوری 
سعی کنيد .  باعث اضطراب می شودنگرانی در مورد فرزندانمان  •

 صحبت کنيد، آرامشوقتی که با .   خود را حفظ کنيدآرامشتا 
 .ديگران به صحبت های شما بهتر گوش می دهند

  
:جهت اطالعات بيشتر  

People   می توانيد با 416-534-0100با شماره تلفن 
  for Educationبگيريد،  

نهادی به ساير زبانهای ديگر  جهت دريافت نسخه ای از اين برگه ی پيش
 به آدرس اينترنتی

  www.peopleforeducation.com  مراجعه
از آدرس اينترنتی وزارت آموزش و پرورش در.  نمائيد  

 www.edu.gov.on.ca  ديدن فرمائيد.  جهت دريافت ويدئو و ساير
.  آدرس اينترنتی زير ديدن فرمائيداطالعات به زبانهای مختلف از

 www.settlement.org/edguide 

 برگه پيشنهادی 
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 حل مشکالت در مدرسه 
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