
 

 
آيا در فکر استخدام آموزگار 

 خصوصی هستيد؟
آيا در فکر 
استخدام معلم
خصوصی 
 هستيد؟

 

  
 

“Considering a Tutor?” 
 [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

 

 
 

هنگامی که يک آموزگار خصوصی 
برای استخدام پيدا کرديد، به 

  موردهای زير عمل کنيد:

  ی دستمزد صحبت کنيد. در باره -
 جدول زمانی تعيين کنيد. -
 مدت زمان هر جلسه را تعيين کنيد. -
های تدريس را  محل برگزاری جلسه -

 کنيد.تعيين 
ی آموزشی را تعيين کنيد،  طول دوره -

ی نوبت بعد.  برای مثال تا زمان کارنامه
در پايان دوره شما، معلم خصوصی و 

ها يا  ی جلسه ی ادامه آموز در باره دانش
 .پايان دادن به آن با هم صحبت کنيد

 
 

راهنماهايی برای 
يافتن يک آموزگار 
خصوصی مناسب 
 برای فرزندتان

تدريس خصوصی اغلب يک تعهد کوتاه 
مدت است. اما اگر مايليد که برای 

ام طوالنی مدت آموزگار خصوصی استخد
کنيد، به طور مرتب با آموزگار کالس در 

ی اثرهای تدريس خصوصی  باره
 .برپيشرفت درسی فرزندتان صحبت کنيد



 

 

 

  
 

آيا الزم است که آموزگار خصوصی 
  استخدام کنيم؟

برخی از کودکان به حمايت فردی نياز 
بيشتری دارند. اما تدريس خصوصی تنها با 

آميز  تواند موفقيت فعال کودک می مشارکت
ی سوم يا چهارم با  باشد. اگر کودک تا جلسه

آموزگار خصوصی خود همکاری مناسبی 
برقرار نکند، آن آموزگار خصوصی ممکن 

  است برای کودک شما مناسب نباشد.

  چگونه آموزگار خصوصی پيدا کنيم؟ 
از آموزگار کالسی فرزندتان بپرسيد که آيا به  -

نظر او فرزندتان نياز به آموزگار خصوصی 
دارد يا نه. اگر او پاسخ "مثبت" دهد، از او 

تواند کسی را توصيه کند.  بپرسيد که آيا می
توانند به  مهم است بدانيم که آموزگاران نمی

آموزان کالس خود تدريس خصوصی  دانش
  بدهند.

لدين يا دوستان خود کهاز ديگر وا -
فرزندانشان معلم خصوصی دارند

.بپرسيد

هنگام استخدام تدريس خصوصی
  چه بايد بکنيم؟

صوصی مطمئن شويد که آموزگار خ -
ی  واجد شرايط الزم است. همه

سی بايد  آموزگاران واجد شرايط در بی
گواهی عدم سوء پيشينه داشته باشند. اين 

است که بايد  بسيار مهمامر يک عامل 
هنگام استخدام آموزگار خصوصی در 

  نظر داشت.
از آموزگار خصوصی مورد نظر  -

بخواهيد که اطالعات تماس معرفهای 
 .خود را به شما بدهد

با معرفهای او تماس بگيريد. اگر پس از  -
صحبت با معرفها تصميم به استخدام او 
گرفتيد، مالقاتی با او و فرزندتان ترتيب 

 دهيد.
اگر شما و فرزندتان از آن معلم  -

خصوصی راضی بوديد، به او نام 
مدرسه و آموزگار کودکتان را بدهيد، تا 
او بتواند با آموزگار کالسی تماس بگيرد 

ی درسی تقويتی  مورد برنامه و در
 فرزندتان صحبت کنند.

در مورد زمان تدريس مناسب برای  -
آموزگار، کودک و خودتان با يکديگر 
صحبت کنيد. اگر معلم خصوصی در 

پردازد، اين  ی شما به تدريس می خانه
در زمانی باشد که يکی از  بايدکار 

 والدين در خانه هستند.
تدريس  در مورد هزينه صحبت کنيد. حق -

ی ديگر متفاوت  از يک منطقه به منطقه
است. تدريس انفرادی و سر خانه به طور 

های تدريس تقويتی  معمول از ديگر گونه
 گرانتر است.

آيا در فکر استخدام معلم 
هستيد؟ خصوصی

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

گيرند که يک  گاهی والدين تصميم می
معلم خصوصی دارای شرايط استخدام 

در مدرسه کنند تا به موفقيت فرزندشان 
کمک کند. اگر در فکر چنين کاری 

هستيد، اطالعات اين بروشور برای شما 
  مفيد خواهد بود.

  يک آموزگار خصوصی خوب بايد:
  .ی کودکتان مشورت کند با آموزگار مدرسه -
ی آموزشی مدرسه حمايت و  از برنامه -

  آن را تقويت کند.
های تدريس خود به  در طول جلسه -

پيشرفت مهارتهای زبان انگليسی 
  فرزندتان کمک کند.

به فرزندتان کمک کند که مهارتهای  -
گری و سازماندهی خود را تقويت  مطالعه

  کند.
 برایتکليفهای درسی فرزندتان را  هرگز -

  او انجام ندهد.
در  ودر فهم بهتر تکليفهای درسی   همواره -

  .تکميل آنها به فرزندتان کمک کند
اگر تکليف درسی به فرزندتان داده نشده  -

باشد، تمرينهايی تدوين کند تا درسهای 
  کالسی او را تقويت کند.

ی لوئر مين لند زندگی  اگر شما در منطقه
توانيد با خدمات تدريس  کنيد می می

 Teacher’sخصوصی آموزگاران (
Tutoring Service شماره تلفن ) با

تماس بگيريد با از  604-730-3410
وبسايت زير ديدن کنيد: 

http://www.tutor.bc.ca/about-
us.html 

  
 


