
   
 

 

کارکنان پشتيبانی غير تدريسی مستقر 
  در مدرسه:

شود که آموزشهای  کارکنانی گفته میبه 
اند تا کمکهای خاصی به  ای ديده ويژه
  آموزان ارئه کنند. دانش

. دستياران آموزشهای خاص 1
)SEAs(  

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

  نياز به توجه و حمايت تخصصی دارند.

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

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

  هستند.

. مددکاران جوانان و خانواده 2
)YFWs(  

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

  ند.آموزان به آنان کمک کن عاطفی دانش

آنها به طور معمول خارج از محيط  -
هايشان  آموزان و خانواده کالس با دانش

  کنند. کار می

آموزان و  آنها به طور مستقيم به دانش -
کنند، و همچنين  هايشان کمک می خانواده

با مدرسه، اجتماعی که مدرسه در آن 
واقع شده، و سازمانهای خارج از مدرسه 

  کنند. تماس برقرار می

  کارکنان تدريسی مستقر در مدرسه:

عالوه بر آموزگار کالس فرزند شما، 
آموزگاران دارای آموزشهای خاص نيز 

کنند. اين عده  هستند که به کودکان کمک می
  عبارتند از:

نوان زبان . آموزگاران انگليسی به ع1
) و/يا آموزگاران ESL/ELLدوم (

 )ELCمرکز زبان انگليسی (

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

  اول آنها نيست.

ها، اين آموزگاران  در بيشتر مدرسه -
آموزانی  دارای کالسهايی متشکل از دانش

هستند که همگی مهارتهای خود در 
های شنيداری، گفتاری، خواندن و  زمينه

نوشتن به زبان انگليسی را پرورش 
  دهند. می

ی مهارتها  . آموزگاران مرکز توسعه2
)SDC(  

شامل آموزگارانی است که آموزش  -
آموزانی که دچار  به دانش اند که ديده

  مشکل هستند کمک کنند.

آموزانی کار  اين آموزگاران با دانش -
کنند که برای تقويت مهارتهای درسی  می

  خود به حمايت نياز دارند.

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

نيازهای جاری پرورش زبانی آنها را 
  برآورده سازند.

 متوسطه

چه کسانی در 
ی فرزندتان  مدرسه

  کنند؟ کار می
مسئوليتهای آنان 

 چيست؟

 

 
 

ی فرزند شما هستند کسانی که در مدرسه

 

  
 

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

Secondary 
 

 [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

 



 
 
 
 

ی فرزند شما  کسانی که در مدرسه
 هستند

آموزگاران کالس به همراه بسياری 
ی فرزند شما  کسان ديگر در مدرسه

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

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

محيطی امن و توان خود در 
  خوشايند پرورش دهند.

آدمهای زيادی در مدرسه با فرزند 
 کنند.  شما کار می

  مشاوران:

مشاوران آموزگارانی هستند که آموزشگاههای 
اند تا بتوانند به عنوان  دانشگاهی بيشتری ديده

مشاور کار کنند. در دبيرستانهای بزرگتر ممکن 
  است چندين مشاور وجود داشته باشد.

  مسئوليتهای آنان عبارت است از:
کمک به پرورش اجتماعی، عاطفی و درسی  -

  آموزان؛ دانش
ی حل مسائل و تصميم  اطالعات در بارهدادن  -

 گيری؛
ريزی  ی برنامه ی اطالعات در باره ارائه -

 ای، و تحصيلی؛ شغلی، حرفه
های  آموزان برای انتخاب رشته کمک به دانش -

درسی که متناسب با عالقه و توانايی آنها 
 باشد؛

آموزان به صورت فردی در  مالقات با دانش -
ش کردن طول سال برای تشويق آنها به تال

 ی آنها؛ در پرورش استعدادهای فردی بالقوه
آموزانی که  کمک به تشخيص دانش -

 دارای مشکلهای يادگيری خاصی هستند؛
آموزان کالسهای باالتر  مالقات با دانش -

ی پيشرفت درسی  برای گفتگو در باره
ريزی  های شغلی و برنامه آنها، عالقه

 برای دوران پس از پايان دبيرستان؛ و
آموزان دارای  ان از اينکه دانشاطمين -

واحدهای درسی الزم برای فارغ 
  التحصيلی و/يا رفتن به دانشگاه هستند.

  
 

 

  ای: دستياران اطالعات حرفه
اين مشاغل در برخی دبيرستانها وجود 

  دارند.

  مسئوليتهای آنها عبارت است از:
بودن مرجع اطالعاتی اصلی برای  -

  ای؛ آموزشهای درسی و حرفه
آموزان در  ی اطالعات به دانش ارائه -

های  های مختلف و مؤسسه ی حرفه باره
 دانشگاهی؛

آموزان برای نوشتن  کمک به دانش -
ی  رزومه و/يا خود را برای مصاحبه

 کنند؛ و شغلی آماده می
آموزان در  ی اطالعات به دانش ارائه -

ی فرصتهای کار داوطلبانه و  باره
  استخدام.

  کتابدار:
رانی هستند که آموزشهای کتابداران آموزگا

اند تا بتوانند کتابخانه  دانشگاهی بيشتری ديده
  را اداره کنند.

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

تکليفهای درسی خود به کتابخانه 
  آيند؛ می

تدريس يا کمک تدريس واحدهای  -
 درسی با آموزگاران کالسها؛

انی که به دنبال آموز کمک به دانش -
ی کتابهای تفريحی يا آموزش  مطالعه

 هستند؛ و
ی  نگاهداری و افزودن بر مجموعه -

 کتابهای کتابخانه.
 

  يت:مدير
ها و/يا معاونان مديران مديريت  مديران مدرسه

دهند. به آنها همچنين  مدرسه را تشکيل می
  شود. نيز گفته می .A.O.sافسران مديريت يا 

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

ی بريتيش  دستورکارهای قانون مدرسه
 .*کلمبيا 

ی امور مدرسه و تعيين  اندن و ادارهگرد -
 ها؛ رويه

همکاری با کارکنان برای اجرای  -
 ها؛ و برنامه

مالقات با والدين برای اطمينان از  -
مشارکت والدين در تصميم گيريهای 

 مدرسه.

 دستياران مديريت:

ها يا دستياران مديريت با مديران  منشی
  کنند. همکاری می

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

اشکال امور مدرسه، از جمله اجرای 
 ها؛ بودجه

 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 ر با بروشو *
  را ببينيد. کلمبيا

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


