
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کارکنان 
پشتيبانی ناحيه

 

 

  
 

“District Support Staff” 
  

[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

 

کارکنان پشتيبانی غيرتدريسی 
  ناحيه:

اند  های آموزشی گذرانده اين کارکنان دوره
  ائه کنند:تا خدمات پشتيبانی تخصصی ار

 )MCLWکارکنان رابط چندفرهنگی (1. 
کارکنان رابط چندفرهنگی با سيستم  -

های همگانی آشنا هستند و در  مدرسه
موضوعهای مربوط به تمرکز فرهنگی 
  و ارتباطهای بين فرهنگی تجربه دارند.

آموزان و  آنها به چندين زبان به دانش -
کنند تا با سيستم  والدين کمک می

نی آشنا شوند و خود را های همگا مدرسه
با زندگی و آموزش در فرهنگ جديد 

 وفق دهند.
کنند  ها کمک می آنها همچنين به مدرسه -

آموزان ای.اس.ال. را  تا نيازهای دانش
های مناسب  بررسی کنند، و برنامه

های  زمينه آموزان با پس نيازهای دانش
 مختلف را برقرار نمايند.

در دهی  ی کارکنان اسکان برنامه2. 
 )SWISها ( مدرسه

ها به  دهی در مدرسه کارکنان اسکان -
آموزان و  طور مستقيم با دانش

های مهاجران و پناهندگان  خانواده
  کنند. کارمی

کنند تا اسکان  ها کمک می آنها به خانواده -
، خانه و  يافته و خود را با جامعه

 ی جديد وفق دهند. مدرسه

 

  آنها کی هستند؟
مسئوليتشان 
  چيست؟
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 )SLOافسران رابط مدرسه (3. 
افسران رابط مدرسه اعضای  -

  ی پليس محل هستند. هادار
به طور معمول يک افسر پليس  -

کند. خاص با چندين مدرسه کار می
ی  هايی را در باره آنها برنامه -

ايمنی، قانون، و نقش افسران پليس 
 کنند. در جامعه ارائه می

آنها بر موضوعهايی مانند  -
کنند و  پيشگيری از جرم تمرکز می

هر گونه فعاليت غيرقانونی که 
  کنند. بررسی می روی دهد را

پرستار اجتماعی مستقر در مدرسه4. 
پرستاران اجتماعی به  -

آموزانی که از نظر سالمت  دانش
بدنی و روانی دارای نگرانيهايی 

باشند به طور انفرادی کمک 
  کنند. می

آموزانی که دارای  آنها دانش -
معلوليتهای پزشکی شناخته شده 

 دهند. هستند را زير نظر قرار می
آموزان را به منابع  آنها دانش -

 دهند. اجتماعی مناسب ارجاع می
آنها منابع اتاق بهداشت را هماهنگ  -

 کنند. می
آنها همچنين به تنهايی يا با  -

همکاری يک مدرس ديگر به 
آموزان درسهای  گروههای دانش

مربوط به بهداشت و سالمتی 
 دهند. می



 
 
 
 
 

کارکنان پشتيبانی مستقر در 
  و پرورش:ی آموزش  ناحيه

اين کارکنان شامل آموزگاران و کارکنان ديگری 
اند و به  های خاصی را گذرانده شوند که دوره می

ی مختلف اعزام  طور معمول به چندين مدرسه
  شوند. می

  کارکنان پشتيبانی مستقر در ناحيه عبارتند از:
 )DRTآموزگاران مرجع ناحيه ( .1
 آموزگاران مرجع ناحيه با آموزگاران کالسها -

کنند تا مطالب درسی را با نيازهای  همکاری می
خاص يادگيرندگان وفق داده و تعديل کنند، از 

آموزانی که دارای نارسايی  جلمه برای دانش
بينايی / شنوايی هستند، ناتوانی در يادگيری، و / 

  .يا کسانی که دارای مشکل رفتاری هستند
 )SLPشناسان گفتار و زبان ( آسيب .2
) SLPار و زبان (آسيب شناسان گفت -

ی پرورش گفتار  اند تا در حوزه آموزش ديده
  کار کنند.

کنند تا پيشرفت  آنها با آموزگاران کار می -
آموزان را بررسی کنند و در  گفتار دانش

صورت نياز پيشنهادهايی را برای درمان 
  کنند. ارائه می

 روانشناسان مدرسه .3
اند تا  روانشناسان مدرسه آموزش ديده -

نی که مشکل يادگيری دارند را معاينه آموزا دانش
آموزشی -ی روانی کنند. اين ارزيابی را معاينه

)Psycho-Educational Assessment (
 نامند. می

 

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

ی تيم  کارکنان جوانان و خانواده3. 
 )YFWاجتماعی مدرسه (

کارکنان جوانان و خانواده آموزش  -
اند تا در مورد نيازهای اجتماعی  ديده

آموزان به آنان کمک  و عاطفی دانش
  کنند.

کنند  آموزانی کار می آنها اغلب با دانش -
که کمکهای مشابه را از جای ديگری 

 کنند. دريافت نمی
آموزان از کالس با دانشآنها در خارج  -

 کنند. ها کار می و خانواده
ها و  آنها به طور مستقيم به خانواده -

چنين  کنند، هم آموزان کمک می دانش
ای که مدرسه در آن  با مدرسه، محله

واقع شده، و سازمانهای بيرونی در 
 ارتباط هستند.

  
 ريز تيم اجتماعی مدرسه برنامه4. 

ريزها با همکاری  برنامه -
های مدرسه  کنندگان بر برنامه نگهماه

  کنند. نظارت می
آموزان دبيرستانی آنها همچنين به دانش -

دهند تا در ساعت ناهار و  آموزش می
های پس از ساعت کالسها  در برنامه
 آموزان دبستانی کمک کنند. به دانش
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کسانی که با فرزند شما کار 
کنند و آموزگاران او به اين  می

هدف در آنجا هستند که به 
ی کودکان مدرسه کمک  همه

ه کنند تا مهارتهای خود را ب
بهترين شکل ممکن و در 

محيطی امن و خوشايند 
  پرورش دهند.

اين بروشور نقش برخی از 
کسانی که برای فراهم کردن 

آموزان و  کمک بيشتر به دانش
آموزگاران آموزشهای خاصی 

  دهد. اند را توضيح می ديده

 کنند تا آنها با آموزگاران همکاری می -
مواردی که به معاينه نياز است را تعيين 

های  ی معاينه توصيه کنند  بر اساس نتيجه
 الزم را ارائه کنند.

 )CSTتيمهای اجتماعی مدرسه (
تيمهای اجتماعی مدرسه متشکلند از يک هماهنگ 

ها  کننده، آموزگار، مددکار نوجوانان و خانواده
)YFWريز. اين تيمها با  )، و يک برنامه

وزان در سطح ابتدايی و راهنمايی کار آم دانش
آموزان و والدين آنها حمايت  کنند. آنها به دانش می

  کنند. درسی، اجتماعی و عاطفی ارائه می
ی تيمهای اجتماعی  هماهنگ کننده1. 

 مدرسه
کنندها بين مدرسه و جامعه  هماهنگ -

  کنند. مشارکت برقرار می
آنها به کمک مدرسه و گروههای  -

هايی  کنند که چه برنامه ن میاجتماعی، تعيي
ها و اجتماع  برای تأمين نيازهای مدرسه

 مناسب است.
هايی بعد از ساعت  آنها همچنين برنامه -

آموزان  درسی مدرسه برای دانش
های  گذارند و برای اجرای پروژه می

 کنند. خاص به کارکنان مدرسه کمک می
 آموزگار تيم اجتماعی مدرسه2. 

ی  ی مدرسه در مرحلهآموزگاران تيم اجتماع -
ی دبستان به  آموزان از مرحله گذار دانش

  کنند. راهنمايی آنها را پشتيبانی می
آموزان به طور انفرادی و/يا  آنها به دانش -

 کنند. ای ارائه می گروهی کمکهای درسی فشرده
 

 


