
) يا LAC. مرکز امداد يادگيری (2
  )RTآموزگاران مرجع (

اند  شامل آموزگارانی است که آموزش ديده -
آموزانی که دارای مشکل  که به دانش

  يادگيری هستند کمک کنند.

ممکن است که عالوه بر اين آموزگاران  -
آموزان دارای نيازهای خاص  آن به دانش

ای داشته و  که نيازهای آموزشی يگانه
ای الزم دارند نيز  ی درسی ويژه برنامه

  کمک کنند.

برخی از اين آموزگاران ممکن است با  -
ال کار کنند تا نيازهای  اس آموزان ای دانش

.جاری پرورش زبانی آنها را برآورده سازند

رکنان پشتيبانی غير تدريسی کا
  مستقر در مدرسه:
شود که آموزشهای  به کارکنانی گفته می

اند تا کمکهای خاصی به  ای ديده ويژه
  آموزان ارئه کنند. دانش

. دستياران آموزشهای خاص 1
)SEAs(  

اند  دستياران آموزشهای خاص آموزش ديده -
آموزانی کار کنند که نياز به  تا با دانش

  خاص دارند. توجه و حمايت

آموزان به طور  آنها برای پشتيبانی از دانش -
  کنند. مستقيم با آموزگاران همکاری می

آموزانی کار  آنها به طور مرتب با دانش -
 تری هستند. کنند که دارای مشکلهای جدی می

 دبستان

چه کسانی در 
ی فرزندتان  مدرسه

  کنند؟ کار می
مسئوليتهای آنان 

 چيست؟

 

 ی فرزند شما کسانی که در مدرسه
کنندمیکار

 

  
 

“Who are the People in Your 
Child’s School?” 

Elementary 
 [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

 

  )YFWs. مددکاران جوانان و خانواده (2

اند تا  ددکاران جوانان و خانواده آموزش ديدهم -
در مورد نيازهای اجتماعی و عاطفی 

  آموزان به آنان کمک کنند. دانش

آنها به طور معمول خارج از محيط کالس با  -
  کنند. هايشان کار می آموزان و خانواده دانش

آموزان و  آنها به طور مستقيم به دانش -
ين با کنند، و همچن هايشان کمک می خانواده

مدرسه، اجتماعی که مدرسه در آن واقع شده، و 
  کنند. های بيرونی تماس برقرار می اداره



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی فرزند شما هستند کسانی که در مدرسه
 

ی فرزند  آموزگاران در مدرسه
شما به همراه کسان ديگری کار 

کنند. آنها به اين خاطر در آنجا  می
ان يابيم که کنند که اطمين کار می

فرزند شما و ديگر دانش آموزان 
مدرسه مهارتهای خود را با حد 

اکثر توان خود در محيطی امن و 
  خوشايند پرورش دهند.

آدمهای زيادی در مدرسه با 
 کنند. فرزند شما کار می

  کتابدار:
مدرسه دارای يک کتابدار است که آموزگار 

ها دارای  ی مدرسه نيز هست. با اين وجود، همه
کتابدار تمام وقت نيستند. به همين دليل، 
تهای کتابخانه ممکن است که در بخشی از ساع

  روز يا هفته بسته باشد.

  برخی از مسئوليتهای کتابدار عبارتند از:
آموزانی که برای انجام  کمک به دانش -

  آيند؛ تکليفهای درسی خود به کتابخانه می
تدريس يا کمک تدريس واحدهای درسی با  -

 آموزگاران کالسها؛
ی  آموزانی که به دنبال مطالعه کمک به دانش -

 ش هستند؛ وکتابهای تفريحی يا آموز
ی کتابهای  نگاهداری و افزودن بر مجموعه -

 کتابخانه.

  کارکنان تدريسی مستقر در مدرسه:
عالوه بر آموزگار کالس فرزند شما، 

آموزگاران دارای آموزشهای خاص نيز هستند 
  کنند. که به کودکان کمک می

. آموزگاران انگليسی به عنوان زبان دوم 1
)ESL/ELL) يا آموزگاران مرجع (RT( 

اند تا با  اين آموزگاران آموزش ديده -
آموزانی کار کنند که انگليسی زبان  دانش

  مادری آنها نيست.

آنها در محيط کالس يا خارج از آن به  -
  کنند. ال کمک می اس آموزان ای دانش

 

  

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

  
 

  مديريت:
ها و/يا معاونان مديران  مديران مدرسه

دهند. به آنها  مديريت مدرسه را تشکيل می
نيز گفته  .A.O.sهمچنين افسران مديريت يا 

  شود. می

  مسئوليتهای آنان عبارت است از:
  آموز؛ سالمت و امنيت هر دانش -
مينان از رعايت و اجرای دستورکارهای اط -

 .*ی بريتيش کلمبيا  قانون مدرسه
ی امور مدرسه و تعيين  گرداندن و اداره -

 ها؛ رويه
همکاری با کارکنان برای اجرای  -

 ها؛ و برنامه
مالقات با والدين برای اطمينان از  -

مشارکت والدين در تصميم گيريهای 
 مدرسه.

 دستياران مديريت:
ياران مديريت با مديران ها يا دست منشی

  کنند. همکاری می

 مسئوليتهای آنان عبارت است از:
 انجام کارهای دفتری. -
کمک به مديران برای گرداندن بی اشکال  -

 امور مدرسه؛
 ها؛ پاسخگويی به تلفنها و نامه -
آموزانی که  تلفن کردن به والدين دانش -

بيمارند يا الزم است که زودتر از کالس 
 برداشته شوند؛ و

اقدام در هنگام وقوع موقعيتهای  -
 اضطراری

عنوان قانون مدرسه بريتيش بروشور با  *
  را ببينيد. کلمبيا


