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 ------------------------ :مکتب     

 (2017 -2016سروی اشتراک فامیل ها در پروسه آموزش )

 لطفاً از چهار گزینه داده شده یکی را انتخاب کنید

( 1ندرتاً  ) (2بعصی اوقات ) ( 3بطورمتداوم) ( 4همیشه )  ارزیابی کنید.لطفا سعی و تالش ما را در زمینه ارتباط برقرار کردن با فامیل های تان،  

نظر از عواید، سطح تحصیلی و تقابل فرهنگی  فن امر واقف است که خانواده ها صراداره مکتب از ای    
 میخواهند اطفال شان همواره در مکتب نمرات خوب بگیرند و مصروف آموزش دروس خود باشند.

 Title 1 Parent" )مساعدت مالی را برای فامیل های شاگردان ه مکتب یک برنامه دارا    

Involvement Policy ) ،را مشترکاً با خانواده ها تدارک دیده که هدف از آن مشارکت میان شاگرد

 فامیل و مکتب میباشد. 

( مطلع Title 1)  مه کمک مالی از طرف دولت اده های اطفال را از برنااداره مکتب به منظور اینکه خانو    

 ند.همه ساله تدوین میک( Title 1)   رابرنامه کمک مالی از طرف دولت د،  جلسه ساالنه ساز

اداره مکتب منابعی مانند: کتاب ها، ویدیوها و خبرنامه ها را تهیه و به دسترس خانواه ها قرار میدهد تا از این     
 طریق خانواده ها بتوانند هرچه بهتر و بیشتر در زمینه تعلیم و تربیه اطفال شان دخیل باشند.

، تا والدین نظریات و های الزم را در اختیار شان میگذارداداره مکتب تا حد توان خانواده ها را تشویق و فرصت     
 پیشنهادات شان را در راستای چگونگی تقویت و تحکیم بخشیدن ارتباط میان مکتب و والدین ارایه بدارند.

اداره مکتب همواره سعی میورزد تا با دایر نمودن جلسه های متداوم با والدین، تقسیم اوقات کودکستان     

(childcare.را مطابق اوقات کاری خانواده ها تنظیم و متناسب سازد ) 

فال شان را در قسمت اداره مکتب با ارایه نظریات مفید و متنوع خانواده ها را کمک میکند تا چگونه بتوانند اط    
 نمایند.همکاری کارخانگی 

 اداره مکتب انجمن والدین را به چشم یک فامیل می بیند.     

اداره مکتب فرصت های الزم برای خانواده مهیا میسازد تا نظریات و پیشنهادات شان در رابطه به بهتر شدن     
 فعالیت های اکادمیک مکتب ارایه بدارند.

اداره مکتب در تالش است تا چگونه بتواند با استفاده از تجربه های کارمندان متعلق به فرهنگ های متنوع از     
 فضای اکادمیک مکتب را انکشاف و بهبود ببخشد.کشورهای مختلف، 

اداره مکتب میخواهد تا با استفاده از معلومات سروی های والدین برنامه ها و راهکارهای تعلیمی مکتب را     
 اصالح و بهبود ببخشد.  
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