
 

توانم بکنم اگر مايل  چه می
ی مشورتی  باشم که به کميته

لدين بپيوندم ولی به خاطر وا
فرزندان خردسالی که در 

خانه دارم امکان آن را 
  نداشته باشم؟
ها مراقبت از  بسياری از مدرسه

ی  ی کميته فرزندان والدينی که در جلسه
کنند را در  مشورتی والدين شرکت می

  گيرند. مدرسه به عهده می
ی  ی نحوه از منشی مدرسه در باره
  بپرسيد.تدارک برای مهد کودک 

توانم اطالعات  چگونه می
ی  ی کميته بيشتری در باره

ی  مشورتی والدين در مدرسه
  فرزندم به دست بياورم؟

ی مدرسه را بخوانيد يا از  خبرنامه -
  وبسايت مدرسه ديدن کنيد.

برای اطالعات بيشتر به تابلو  -
 اجتماعی مدرسه مراجعه کنيد.

 از منشی مدرسه بپرسيد. -
به زبان برای اطالعات بيشتر  -

ی مشورتی  خودتان در مورد کميته
والدين با کارمند رابط چندفرهنگی 

دهی در  مدرسه يا کارکنان اسکان
 ) تماس بگيريد.SWISمدارس (

ی  کميته 
مشورتی 
 والدين

پاسخ به 
 پرسشهای متداول

 

  
 

“Parent Advisory 
Council” 

 [Persian] 

اين بروشور يکی  از سری بروشورهای است که 
توسِط  هيات مديره آموزش و پرورش ونکوور و برنامه 

سکناگزينی مدارس ونکوورVSB SWIS تامين مالی شده 
است و با همکاری معلمين ESL و VSB MCLWتهيه و 

 تنظيم گرديده است. 

 

    
اجرای اين برنامه با کمکهای مالی دولت کانادا و دولت 

 بريتيش کلمبيا ميسر شده است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ين ی مشورتی والد کميته
)PACچيست؟ (   

های همگانی در بريتيش  ی مدرسه همه
 ی مشورتی  کلمبيا دارای کميته

 والدين هستند. 

ها متشکل از والدين، مديران،  اين کميته
  و در موردهايی هم آموزگاران هستند.

های مشورتی والدين در حدود  کميته
ماهی يک بار، به طور معمول در 

 گيرند.شامگاه، جلسه می

 

 

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

 ی مدرسه. ايجاد يا بهبود باغچه -
های ويژه، مانند  کمک به ايجاد برنامه -

 توقف قلدری.
خواهند به  کمک به آموزگارانی که می -

های خاصی ايجاد  ادی برنامهطور انفر
 کنند و احتياج به کمک مالی دارند.

ريزی و سازماندهی  کمک به برنامه -
برای برگزاری رويدادهای ويژه در 

 مدرسه در طول سال تحصيلی.

ی  مزيتهای پيوستن به کميته
  مشورتی والدين چيست؟

ی مشورتی والدين  مشارکت در کميته 
ه اختياری است. اما مشارکت در آن ب

  دهد تا: والدين امکان می
  با ديگر والدين ديدار کنند؛ -
 ی مدرسه بيشتر فراگيرند؛ و در باره -
های خود را مطرح کنند و  ايده -

 سئوالهای خود را بپرسند.
 

ی مشورتی  ها کميته ا مدرسهچر
  دهند؟ والدين تشکيل می

ی مشورتی  هدف اصلی از تشکيل کميته
والدين اين است که بحث کنند و هدفهايی 
تعيين کنند که بتواند مدرسه و اجتماع را 

  تر تبديل کند. به مکانی بهتر و امن
  ی مشورتی والدين همچنين: کميته

دهد تا در مورد  به والدين امکان می -
  آموزش فرزندانشان نظر دهند؛

ی موضوعهای گوناگون به  در باره -
 دهد؛ و والدين اطالعات می

دهد تا با يکديگر  به والدين امکان می -
 ديدار، اختالط و صحبت کنند.

ی   چه کارهايی را کميته
تواند برای  مشورتی والدين می
  مدرسه انجام دهد؟

ی مشورتی والدين به مدرسه کمک  کميته
ا راههايی را برای انجام کند ت می

های گوناگونی همچون موردهای  پروژه
  زير پيدا کند:

خريد زمين بازی جديد يا دستگاههايی  -
 برای باشگاه مدرسه.

های مدرسه و/يا  بهسازی رايانه -
 .ای های رايانه برنامه

 

ی مدرسه  ی والدين محله همه
ی مشورتی  توانند به کميته می

  والدين بپيوندند.
در صورت امکان، برای والدينی 

کنند مهارتشان در  که فکر می
زبان انگليسی به حدی نيست که 
بتوانند به خوبی مشارکت کنند، 

  شود. خدمات ترجمه فراهم می
بسياری از والدينی که تازه به 

اند همراه با دوست  اين محل آمده
ی خود به جلسه  يا همسايه

  .آيند می

 

 


