شما به عنوان اولياء  ،چه مى توانيد بكنيد تا نگرش مساعدى
نسبت به همكالسيهاى فرزند خود و اولياء آنها داشته باشيد؟

به شما به عنوان اولياء جديد خوش آمد مى گوييم
هيئت مديره مدرسه مارك هاى ) (Mørkhøj skoleو اس اف ا ) ،(SFOكلوپ بعد از مدرسه ،تاكيد مى كند كه مدرسه

فعاليتهاى جمعى:
 ٠ازتشكيل گروه براى بازى كردن حمايت و پشتيبانى كنيد
 ٠براى كمك گرفتن در حوادث و پيشامدها دريغ نكنيد
 .از فعاليتهايى كه اولياء مجرى و بوجود آورنده آنها هستند
پشتيبانى كنيد

لحن گفتگو:
٠در شرايطى كه پيچيده به نظر ميرسد ،باز و بدون پيش داورى
باشيد
 ٠اگر به كمك احتياج داريد از كمك خواستن دريغ نكنيد ،و اگر
ديگران به كمك احتياج دارند ،كمك خود را به آنها ارائه بدهيد
٠در باره ديگران مثبت صحبت كنيد
 ٠در باره نياز خود آشكارا صحبت كنيد

مارك هاى يك مدرسه اى است براى همه! اين مدرسه با يك ديد عميق نسبت به تك تك دانش آموزان و متفاوت بودن آنها ،و
جامعه ايى را كه آنها جزئى از آن هستند را نيز دارد.
شما وقتى كه مدرسه مارك هاى را براى فرزند خود انتخاب مى كنيد ،شما همزمان موافقت مى كنيد كه در رابطه با فعاليت
هاى اجتماعى كالس فعال بوده و در آن شركت كنيد.
شما در واقع به اين واقعيت كه كه نيازهاى ويژه يك بچه بايد در نظر گرفته و به آن احترام گذاشته شود بله مگوييد ،اگر چه
اين ممكن است سخت باشد.
شما همچنين اين واقعيت را قبول مى كنيد كه فرزند شما ممكن است به كالسى برود كه بعضى كودكان در آن كالس چالش
هاى زيادى داشته باشند و در نتيجه گاهى اوقات ،كارهاى روزانه كالس تحت تاثير اين چالشها قرار بگيرد .چيزى كه ما
اينجا نياز داريم احترام و باز بودن براى چيزى كه ممكن است متفاوت باشد است ،تا ما بتوانيم امكان اين را داشته باشيم كه
يك اتمسفر خوب در كالس بوجود بياوريم .اين ديدگاه حتى مانع آن ميشود كه كودكى در كالس كنار گذاشته شود و از جمع
خارج شود.
شهردارى گالد ساكسه ) (Gladsaxeسالها است كه با دربرگيرندگى ) (inklutionكار كرده است .اين به اين معنا است كه
بايد براى همه جا و فضا باشد .اين متفاوت بودن گروهى از بچه ها در كالس فرزند شما ،نياز به اين دارد كه همه احساس
مسئوليت كنند .مسعوليتى كه تضمين مى كند كه تمام كودكانى كه به مدرسه مى روند رشد داشته باشند و شكوفا شوند.
اين يك چالش براى مديريت ،معلمها و مدرسها ،بچه ها و شما به عنوان اولياء مى باشد.
شما بعنوان پدر و مادر ،مهمترين افراد در زندگى فرزندان خود هستيد و نظر شما در باره ديگران تاثير زيادى روى فرزند
شما و اينكه او چگونه راجع به كودكان ديگر فكر مى كند دارد .به اين جهت است كه شما به عنوان اولياء يك نقش بسيار
مهمى -همراه با بقيه مدرسه -براى بوجود آوردن يك اتمسفر خوب در كالس فرزند خود داريد .يك كالس براى همه!
ما در هيئت مديره مدرسه اميدواريم كه شما از اين بروشوراستفاده كنيد و فراموش نكنيد كه معلمهاى ما ،پداگوها و نمايندگان
اولياء در كالس ها آماده هستند كه هر گونه مراجعه و مواردى كه براى شما جاى سئوال دارد را با كمال ميل بررسى و با
همكارى شما راه حل جديدى براى آن پيدا كنند.

از جمله امكاناتى كه ما در مدرسه داريم /انجام مى دهيم

كودكان را جدى بگيريم
 ٠اگر فرزند شما در يك درگيرى بوده است ،مهم است كه آن را
جدى بگيريد و تحقيق كنيد كه علت اين درگيرى چه بوده است=
پيدا كردن يك راه حل مشترك
 ٠يك موضوع را از زواياى مختلف بررسى كنيد
 ٠به اينكه بچه ها متفاوت هستند احترام بگذاريد
 ٠با اينكه كودكان ممكن است غير ممكن به نظر برسند ،ولى
همه آنها نياز دارند كه دٓ رك و فهميده شوند ،احساس همدردى با
آنها شود ،و اينكه احساس كنند كه عضوى از يك جمع مشترك
هستند

 ٠مشاور ويژه تحصيلى و تربيتى و پرسنال هاى ديگر با تخصص هاى ويژه
 ٠همكارى گسترده بين موضوعات درسى متفاوت
 ٠كالس هاى فاميلى
 ٠زنگ تفريح تعريف شده /با چهار چوب مشخص
 ٠دخالت نماينده اولياء كالس بعنوان يك منبع كمكى و پشتيبانى
 ٠همكارى با محيط محلى
 ٠هيئت مديره مدرسه ترجيحا بر برپاكردن فعاليتهاى مشترك تاكيد دارد

هيئت مديره مدرسه مارك هاى به شما خوش آمد مى گويد

شما به عنوان اولياء چه كمكى به فرزند خود مى توانيد بكنيد
تا او يك رفتار مناسب و دوست داشتنى در مقابل كودكان ديگر
داشته باشد.
 ٠به كودكان خود بگوييد كه گاهى اوقات عقب نشينى و دادن فضا به ديگران در
بعضى شرايط بهتر است ،حتى اگر احساس كنند كه حق ممكن است با آنها باشد
 ٠بهتر است كه خود را درگير موقعيتى كه در حال وخيم تر شدن است نكنند و از
كنار آن بگذرند
 ٠به آنها بگوييد كه بدنبال كمك بروند ،اگر حل درگيرى براى آنها مشكل است ،و
يا حتى اگر آنها هيچ دخالتى در آن درگيرى نداشته اند
 ٠به يكديگر يك فرصت ديگر بدهيد و كينه به دل نگيريد

كودكان اين امكان را دارند كه اين موارد را ياد بگيرند:

 ٠با هم بودن هدف دار
 ٠كودكان حد و مرز خود را بشناسند و مراقب خودشان باشند
 ٠بودن با ديگران كه متفاوت از خودشان هستند
 ٠به يك موضوع از زواياى متفاوتى نگاه كنند
 ٠هر شخصى چيزى دارد كه ميتواند روى آن كار كند و بهتر شود

