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ھسرمد و ھناخ یانم طباور هربارد ممھ تاکن
 ماجناھتشذگ ھ درکھچنآو نوزامش آناق دئالعو قباوسنیلداو د.اردیمھمتاعالطاسک ھر ،ھسدرم/ هادوانخیارکمھابھطبار در
 کی کردلمعهوحنو ھسمدر تاقررمو اھتسایسو اھیتژاترساھکتسایاھفحر یبمر کیملعم ند.سانشیماند ره انداد ایهادد
 تیقفوم ھب ناوزمآ شن، داندنکیم تکارشم و یارکمھ مھ اب نایبرم و اھ هادوناخ ھکیماگنھ سد.انش یم ھسدرم طیحم در اوز رمش آناد
 ارگذ یرثات ھناخ و ھسمدر نیب طباور رھ دک تسا یمھم تاکن تسا همدآ یرھ در زک یتاکن ند.بای یم تسد یترالاب یعامتجو ا یلیصحت

 :تاس

 د.ینر کارقرب طابترا ھسردا مب یلیصتح الس یادتبا زا
 و یدما !نیلدوا ند.نک ادجیا تبثم طباوا رت ندکیم کمک وزمش آناو د نیلداو ،ناملعم ھب یلیصحت لاس عورش از طابتار یقراربر

 ،یدشابھتشاا دھنی آیرگادییگنوگچ وردمرت دسن اکممھکیشنیب ھر و ،ناشقئالعو توقطاقن،نات ندرزفیابر اود رخیاھورزآ
 ند.کیم قرارربطابتار وحوض ھب نانیوقو سری داھسالکتاقررمو ھسمدر اب،ھسمدر نلیوسئم ید.نکنایب

 .دیشاب ساتم رد
 ید.ھش دزومآ ا" ردش"ر و "ییافوکش" ھطبار ید.اره داگن کزمرتم اوز رمآ شنو دا ازب ای رطابتار طوطخ

 .دیدھ شوگ
سدی رمنیلوئسمشوگھبشایھفرحودوشیمھتشاگذ ماترحا او بدکنمی ساسحالابقم فرد ،دکننمی شوگتدق با ادفرھ اکیماگنھ و ھ

 ارھسرمد و ھناخ ق درفومیارکمھیابر یھاھ رفرطوی دوگتفگنیا ود.ش می ھتشاگذ کاترشاھبیمھم تاعطالالاحنیع در 
 لمع وزمآ شناع دفن ھب و میسبر قفاوت ھب ھک تسا نیا فھد ؛تسین اھنآ اب تقفاوم ینعم ھب فلتخم یاھ هاگیدھ دب ماترحا ند.ک یم مھافر
 .مکنی

 .دیدھ امنجا بوی خطابترا اتادع
 مترحمو صرتخم،یاھفحر ،ھنابودم:دوش ارقربر یدابطارتبا

 د.ینده کافتسا "تاطابترا چیودناس" وهیش زا
 رید دابلئاسمو تالکشمنکرد حطرم.دانیسربناایپھبودکنی عوشر تمثب )بیتک یا ھیفاش(اد روختاطابتار یاھتناو اتدباھشیمھ
 یرد.گ ارقر طسو

 د.ینح کرطا مرادھاضت
،لاحنیع در )دوھ زبو طارتبایقراربر  یم قافتا اھ ییرگھ درکینامزیلو ،ندکیم کمک تافالتخا شھاک ھب د (ز ررکم و ماگنھودز

 طوبمرتاماقداایثرؤمیاھیژتتراسا ی درارکمھیابر گریکدیابندناوتیمنیالدوو ھسمدر نیلوئسم ید.نکحطرمات رالکشم،تدفا
 ند.نک ارقربر طابت، ارولجھبتکحر واھییرگدر لصفو لحھب

دینال کبندو دیاشبرگیپی
 ھب تاعوضوم نتشگذا کاترشا ھب یابر و یدنک ییاسانش ناشیاھتیلوئسم و فئاظو ھب ھتسب ال روئسم دافرا ای فرد ،ھملاکم لوط در 

 ید.نکییزھ رمانبر ،عفنیذ ادفرت افشریپھنیمدر ز هشد وزر

LS-AAP-School Home Communication Tips 


	نکات مهم درباره روابط میان خانه و مدرسه
	از ابتدای سال تحصیلی با مدرسه ارتباط برقرار کنید.
	برقراری ارتباط از شروع سال تحصیلی به معلمان، والدین و دانش آموز کمک میکند تا روابط مثبت ایجاد کنند.   والدین! امید و آرزوهای خود را برای فرزند تان، نقاط قوت و علائق شان، و هر بینشی که ممکن است در مورد چگونگی یادگیری آنها داشته باشید، بیان کنید. مسئولی...

	در تماس باشید.
	خطوط ارتباطی را باز و دانش آموز را متمرکز نگاه دارید.  رابطه "شکوفایی" و "رشد" را آموزش دهید.

	گوش دهید.
	هنگامیکه افراد با دقت گوش میکنند، فرد مقابل احساس میکند  به او احترام گذاشته می شود و حرفهایش به گوش مسئولین می رسد و در عین حال اطلاعات مهمی به اشتراک گذاشته می شود.  این گفتگوی دو طرفه راهی برای همکاری موفق در خانه و مدرسه را فراهم می کند. احترام به...

	عادات ارتباطی خوب انجام دهید.
	ارتباط باید برقرار شود: مودبانه، حرفه ای، مختصر و محترم
	از شیوه "ساندویچ ارتباطات" استفاده کنید.
	همیشه ابتدا و انتهای ارتباطات خود را (شفاهی یا کتبی) مثبت شروع کنید و به پایان برسانید. مطرح کردن مشکلات و مسائل باید در وسط قرار گیرد.

	تضادها را مطرح کنید.
	برقراری ارتباط زودهنگام و مکرر (زود به زود) به کاهش اختلافات کمک میکند، ولی در عین حال، زمانیکه درگیری ها اتفاق می افتد، مشکلات را مطرح کنید.  مسئولین مدرسه و والدین می توانند با یکدیگر برای همکاری در استراتژی های مؤثر یا اقدامات مربوط به حل و فصل درگ...

	پیگیر باشید و دنبال کنید
	در طول مکالمه، فرد یا  افراد مسئول را بسته به وظائف و مسئولیتهایشان  شناسایی کنید و برای به اشتراک گذاشتن موضوعات به روز شده در زمینه پیشرفت افراد ذینفع، برنامه ریزی کنید.



