ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻟﺪﻳﻦ
 .3ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﮔﺮدﺁورﯼ اﻋﺎﻧﻪ:
ﺑﺮاﯼ اﺟﺮاﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﯼ وﻳﮋﻩ ﻳﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﯼ وزارت ﺁﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﺪرﺳﻪهﺎ اﻏﻠﺐ روﻳﺪادهﺎﯼ ﮔﺮدﺁورﯼ
اﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .واﻟﺪﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮاﯼ ﮔﺮدﺁورﯼ
اﻋﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ هﻤﻪﯼ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﮔﺮدش ﻋﻠﻤﯽ وﻳﮋﻩ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪهﺎﯼﻣﻴﺪاﻧﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﻮزﻩ.
 ﺳﻔﺮهﺎﯼ ﻳﮏ روزﻩ ﻳﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯼﮐﻤﭙﻴﻨﮓ.
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ورزﺷﯽ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﯼ ﺷﻨﺎ،ﺁﻣﻮزش ﺗﻨﻴﺲ و ﻏﻴﺮﻩ(.
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ هﻨﺮهﺎﯼ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،رﻗﺺ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ.
 روﻳﺪادهﺎ و/ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﻬﺎﯼ ﻓﺮهﻨﮕﯽ.ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺴﻴﺎرﯼ از
ﻣﺪرﺳﻪهﺎ از هﺪﻓﻬﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮐﻨﻨﺪ.

 .4ﮐﻤﻴﺘﻪﯼ ﻣﺸﻮرﺗﯽ واﻟﺪﻳﻦ
):(PAC
هﺮ ﻣﺪرﺳﻪاﯼ ﻳﮏ ﮐﻤﻴﺘﻪﯼ ﻣﺸﻮرﺗﯽ
واﻟﺪﻳﻦ* ) (PACدارد .اﻳﻦ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ
از واﻟﺪﻳﻦ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ )ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ
ﻣﻌﺎون ﻣﺪﻳﺮ( اﺳﺖ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺁﻣﻮزﮔﺎران ﻧﻴﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻤﻴﺘﻪﯼ ﻣﺸﻮرﺗﯽ واﻟﺪﻳﻦ
ﺑﺮاﯼ هﻤﻪﯼ واﻟﺪﻳﻦ ﺁزاد اﺳﺖ و از
ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﯽﺷﻮد .اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز
ﺗﺮﺟﻤﻪﯼ ﺷﻔﺎهﯽ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﮐﻤﻴﺘﻪﯼ ﻣﺸﻮرﺗﯽ واﻟﺪﻳﻦ هﺮ ﻣﺎﻩ ﻳﮏ ﺑﺎر،
اﻏﻠﺐ در ﺷﺎﻣﮕﺎﻩ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽدهﺪ ﺗﺎ
در ﻣﻮرد ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﺟﺮاﯼ هﺪﻓﻬﺎﻳﺶ ﺑﺤﺚ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﻞ ﺁن را
ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ و اﻣﻦﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﮐﻤﻴﺘﻪﯼ ﻣﺸﻮرﺗﯽ واﻟﺪﻳﻦ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ راهﻬﺎﻳﯽ ﺑﻴﺎﺑﺪ
ﺑﺮاﯼ:
 ﺧﺮﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاﯼ زﻣﻴﻦ ﺑﺎزﯼ. ﺑﻬﺴﺎزﯼ و/ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎﯼﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﺪرﺳﻪ.
 ﺑﻬﺴﺎزﯼ راﻳﺎﻧﻪهﺎﯼ ﻣﺪرﺳﻪ و/ﻳﺎﻧﺮماﻓﺰارهﺎﯼ راﻳﺎﻧﻪاﯼ.
 ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﯼ ارﺗﻘﺎء ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
* ﺑﻪ ﺑﺮوﺷﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﻴﺘﻪﯼ ﻣﺸﻮرﺗﯽ واﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

در ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻣﺪرﺳﻪهﺎ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ
واﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺁﻣﻮزﮔﺎر
ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ درﻳﺎﺑﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ
در ﻣﺪرﺳﻪﯼ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﻣﺸﺎرﮐﺖ
واﻟﺪﻳﻦ در
ﻣﺪرﺳﻪهﺎ

“Parent Involvement in
”Schools
][Persian
اﻳﻦ ﺑﺮوﺷﻮر ﻳﮑﯽ از ﺳﺮﯼ ﺑﺮوﺷﻮرهﺎﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻂ هﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش وﻧﮑﻮور و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮﺳ ِ
ﺳﮑﻨﺎﮔﺰﻳﻨﯽ ﻣﺪارس وﻧﮑﻮور VSB SWISﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ و ﺑﺎ هﻤﮑﺎرﯼ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ  ESLو VSB MCLWﺗﻬﻴﻪ و
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ.

اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮑﻬﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا و دوﻟﺖ
ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﮐﻠﻤﺒﻴﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

دﺑﺴﺘﺎن

ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺖ؟
ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻦ
ﺁﻧﺎن در ﺁﻣﻮزش ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﯼ واﻟﺪﻳﻦ از
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در ﺧﺎﻧﻪ* و در ﻣﺪرﺳﻪ ،هﺮ
دو ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﻤﺎﻳﺖ در ﻣﺪرﺳﻪﯼ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮردهﺎﯼ زﻳﺮ را در ﺑﺮ ﺑﮕﻴﺮد:
 ﻣﺸﺎرﮐﺖ در روﻳﺪادهﺎ و ﺟﻠﺴﻪهﺎﯼﻣﺪرﺳﻪ.
 ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن در ﮐﻼس. ﮐﻤﮏ در روﻳﺪادهﺎﯼ وﻳﮋﻩ ،ﺗﻴﻤﻬﺎﯼورزﺷﯽ ،و ﮐﻠﻮﺑﻬﺎ.

ﭼﺮا ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
ﭘﮋوهﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ ﮐﻮدﮎ
ارﺗﻘﺎء ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟
واﻟﺪﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش در ﺁﻣﻮزش
ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
*

ﺑﺮوﺷﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "راهﻬﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ
ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در ﺧﺎﻧﻪ" را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.

 .1ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺁﻣﻮزﮔﺎر:

در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز و ﺑﺮاﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮد .ﺳﺮ
وﻗﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن در ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪارهﺎﻳﯽ
ﺑﺴﻴﺎر اهﻤﻴﺖ دارد.

واﻟﺪﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش ﺑﺎ ﺁﻣﻮزﮔﺎر
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد دﻳﺪار ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺤﻮﻩﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻗﺖ
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در هﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻔﺎوت
از دﻳﮕﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ.

 .2داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن در ﻣﺪرﺳﻪ:

 ﺷﺐ دﻳﺪار ﺑﺎ ﺁﻣﻮزﮔﺎر ﻳﮑﯽ از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻳﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ در روزهﺎﯼ ﺁﻏﺎزﻳﻦ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﺎ ﺁﻣﻮزﮔﺎر ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن دﻳﺪار
ﮐﻨﻴﺪ .در ﺁن ﺷﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در
ﺑﺎرﻩﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن و
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﭘﻴﺶ رو ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورﻳﺪ.

روش داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن از ﻳﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎ
ﻣﺪرﺳﻪﯼ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮاﯼ
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرهﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﻬﺪﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺎرهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺪتﺗﺮﯼ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ.

 دﻳﺪارهﺎﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ هﺪف ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼواﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺎرﻩﯼ
ﻧﻴﺎزهﺎﯼ ﺧﺎص و هﺪﻓﻬﺎﯼ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

داوﻃﻠﺒﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت

 ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎﯼ ﺁﻣﻮزﮔﺎر و واﻟﺪﻳﻦ هﺮ ﺳﺎلدو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻌﻤﻮل در ﻓﺎﺻﻠﻪﯼ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﻴﺶ ﻳﺎ ﭘﺲ از
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪهﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ .اﻳﻦ دﻳﺪارهﺎ
ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ از وﺿﻌﻴﺖ
درﺳﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎﯼ او را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و
در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﺒﻮد
وﺿﻌﻴﺖ ﺁﻣﻮزﺷﯽ او ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ.
 ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺁﻣﻮزﮔﺎرﺑﻪ دﻳﺪارهﺎﻳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﺁﻣﻮزﮔﺎرﺗﺎن ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﻴﺮد.ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪارهﺎﻳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در
هﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ درﺳﯽ ﮐﻮدﮎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد.

"ﮔﺮدش ﻋﻠﻤﯽ" ﻳﺎ "ﻣﻄﺎﻟﻌﻪهﺎﯼ
ﻣﻴﺪاﻧﯽ"
ﺁﻣﻮزﮔﺎران اﻏﻠﺐ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺗﺎ در ﺳﻔﺮهﺎﯼ وﻳﮋﻩﯼ ﺧﺎرج
از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ،از ﺟﻠﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﻮدﺗﺎن ،ﺳﻔﺮﯼ ﺳﺎﻟﻤﺘﺮ و ﻟﺬﺗﺒﺨﺶﺗﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
روﻳﺪادهﺎﯼ وﻳﮋﻩ در ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺪرﺳﻪهﺎ اﻏﻠﺐ روﻳﺪادهﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ را
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دارد .ﮐﻤﮑﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﮑﻨﻴﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﮐﻨﺴﺮت و ﻧﻤﺎﻳﺶ. -ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩهﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ.

داوﻃﻠﺒﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
داوﻃﻠﺒﯽ در ﮐﻼس درس
واﻟﺪﻳﻦ اﻏﻠﺐ در ﮐﻼس درس ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ،ﻳﮏ ﻳﺎ دو
روز در هﻔﺘﻪ داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .واﻟﺪﻳﻦ
در ﻣﻮاردﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
 ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﮐﻮدﮐﺎن درﮔﺮوهﻬﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ.
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﻮدﮎ ﺧﺎص ﻳﺎ ﮔﺮوهﯽاز ﮐﻮدﮐﺎن در ﻳﮏ درس ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ
هﻨﺮ ﻳﺎ رﻳﺎﺿﯽ.
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدنﺗﺎﺑﻠﻮ اﻋﻼﻧﻬﺎ ،ﻳﺎ ﮐﺎرهﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ.
ﻣﻮردهﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
داوﻃﻠﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﮐﻤﮏ در دﻓﺘﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻪ وﻳﮋﻩ درﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﯼ وﻳﮋﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺳﺎﻟﻢ
رﺳﻴﺪن" ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﯼ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از
ﻣﺪرﺳﻪهﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 ﮐﻤﮏ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﯼ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎمﮐﺎرهﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﺪن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ در ﻗﻔﺴﻪ ﻳﺎ
اﻣﺎﻧﺖ دادن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ.
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯼ ﻧﺎهﺎر ﻣﺪرﺳﻪﯼﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺁن
ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﯼ ﺑﺎﺷﺪ.
 -ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ورزش و ﺗﻴﻤﻬﺎﯼ ورزﺷﯽ.

 ﺷﺒﻬﺎﯼ ﭼﻨﺪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﺻﺮف ﺷﺎم. -روزهﺎﯼ ورزش.

ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﯽﺳﯽ :ارﺗﻘﺎء ﭘﺮورش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﻓﮑﺮﯼ ،هﻨﺮﯼ و ﺑﺪﻧﯽ ،ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

