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 د والدینو ملګرتیا پالیسی

 د کامروز ابتدایه ښوونځی کی مونږ څخه کوو چی د والدینو سره نږدی اړیکی را منځ ته کړو.

 هغه چی د ټولو ماشومانو مال تړی وی او وهڅوی تر څو خپل بشپړ ظرفیت تر السه کړی. 

زده کړی ته چمتو کړی او مونږ مونږ هغه مرستی ته ارزښت ورکوو چی والدین وکوالی شی چه خپل ماشومانو  

 منو چی زده کړه د کور په چاپیریال کی پیل کیږی او دوام لری.

 د دی تګ الری په اوږدو کی د والداینو کلیمه )مور,پالر, ساتنکو او پالونکو( ته کارول کیږی. 

 والدین د ماشوم په ژوند کی مهمه ونډه لری. 

زمن کیدای شی کله چی د والدینو ونډه په تعلیمی سیستم کی شامله هر تعلیمی سیستم هغه وخت په بشپړه ډول اغی

 وی.

د والداینو ملګرتیا پالیسی هڅه کوی چی د کامروز اپتدایه ښوونځی کی د کوراو ښوونځی ترمنځ اړیکو ته او 

 پرمختګونوته الره برابره او پراخه کړی.

 موخی: 

ه توګه اړییک نیول تر څو ډاډ  - ړ تر السه شی چ  مونږ ټول )والداین, ماشومان او کارمندان( د والداینو رسه په بشپ 

 ورته موخه  په ذهن یک ولرو چه هغه د ماشومانو اړتیاوی او پرمختګ دی. 

 د خپل ماشوم په تعلیم تربیه  او پرمختک یک د والدینو فعاله ونډه اخیستل.   -

 او د ماشومانو زده کړی او د وکړی ته ودهد والدینو مهارتونو او لیوالتیا څخه ښه کټه پورته کول تر څو د دوی   -

یال یک د هغوی په فعاله توګه ګډون.   ورکول او د ښوونځی په چاپپر

 د والدینو دیدلوری را منځ ته کول او نظرونواخیستل د ښوونځی په اړه او په دی باندی عمل کول.  -

و اړیکو لپاره د خالیص  - ز  دروازی پالییس چمتو کول.  د کارمندانو او والدینو تر منځ د ممکنه دوه اړخپر

یال چمتو کول چه د اړتیا، پس منظر یا کلتور په  - د ټولو والدینو او د دوی ماشومانو لپاره د ټول شموله چاپپر

 پام یک نه نیول. 

 

د والدینو سره په بشپړه توګه د خبرو اترو او د دوی د ماشوم په تعلیم او پرمختګ کی د فعال ونډه اخیستنی لپاره،  

 به:مونږ 

 ډاډ تر السه کړی چ  لیکونه، د ښوونځی وړاندیزونه او کلیدی پالییس کارونیک دوستانه او معلوماتی دی.  -

 دښوونځی مهم موادو ژباړل او په مناسبه توګه چمتو کول.   -

پاتزی استول چ  معلومات ولری لکه د  ازموینز نیټه او راتلونیک برنایم.  -  ټولوته د ښوونځی خپر
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استول والداینو ته تر څو چ  دوی ته د ماشوم د تعلییم نصاب په اره معلومات  د کلنز تعلییم نصاب -

 .  ورکول شی

، پرسیل او خزان په فصلونویک یک د والدینو رسه ناسنی کول.  -  د منز

ل د ایمیل په واسطه.  -  د لنډ مهاله توګه لیکل شوی پرمختګ تازه معلومات په مستقیم ډول والدینو ته لپر ږ

تیای بورډ یک او د استوګنزی په معلوماتی کلیدی معلومات د ښوو  - نځی په ویب پاڼه یک ,د ښوونځی په خپر

 ساحه یک په بریښناتی نندارتون یک ښکاره کیدل. 

 د والدینو پوهاوی لپاره د کامروز والدین پورتل کارول.   -

 

ماشومانو زده کړی  د دی لپاره چی والدینو د مهارت او لیوالتیا څخه د دوی د زده کړی ا د دوی د ماشوم او نورو

 ته وده ورکړی او په فعاله توګه د ښوونځی په چاپیریال کی د هغوی د ښکیلتیا لپاره موږ هڅو چی:

، په ټولګیو یک مالتړی شی PEPد ) - (پروګرام په واسطه والداین والدینو ته ښوونه او روزنه یک رضا کاران شی

.  PTAاو یا د والدینو والیانو   پروګرام غړی شی

 ښوونځی سفرونو یک ګډون وکړی. د  -

 په ټولګیو او جشنونه غونډو یک ګډون وکړی.  -

 د ښوونځی په پیښو او نندارتونونه یک مالتړ او ګډون وکړی.  -

 د ښوونځی په پروژو یک ګډون وکړی -

 د کورتز او لویانو زده کړی پروګرامونو یک برخه واخیل چه د ښوونځی لخوا تنظیم شوی وی.  -

و اترو لپاره د فرصتونو څخه ګټه واخیل. د کارمندانو د غړو  -  رسه د غپر رسیم خپر

 د دی لپاره چی د والدینو نظرونه او دیدلوری رامینځه کړی او په دی عمل وکړی مونږ به: 

 پوښتنلیکونه واستوی او والدینو ته د پایلو خپر وکړی.  -

 له والدینو څخه وغواړی چ  په ښوونځی یک مهیم پیښنر و ارزوی.  -

  یک د مهمو مسلو په اړه د والدینو مشوره وغواړی. په ښوونځی  -

ښوونځی په منظمه توګه د پوښتنلیکونو، سروی ګانو او لفظی بحثونو له الری د یو لړ موضوعاتو په اړه د والدینو 

 نظرونه لټوی چی د زدکونکو په زده کړه مثبته اغیزه ولری.

 په جدی توګه په پام کی نیول او مناسب اقدام کیږی.د والداینو بیا کتنی )فیډبیک( ارزښت لری او ځوابونه 

 والدینواو پالونکو لپاره زمونږ تصور:

ی او د خپل ماشوم د تعلیم  - ی، او ښه باخپر ساتل کپر ږ والدینو/پالونیک ښوونځی ته ښه راغالست ویل کپر ږ

ه ښکیل دی.  ړ یکانو په توګه په بشپ   یک د رسی
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وی )د کورتز  په دنده یک د خپل ماشوم رسه مرسته کول( او دوی د ماشوم د تعلیم یک ارزښتناکه مرسته ک -

 دی ته هڅول چه په کور یک زده کړی ته لیوالتیا وښای. 

ی او همدی  - ی چ  مناسب وی عمل پکپر ږ ی او چپر دوی باید احساس وکړی چ  د دوی نظرونه اوریدل کپر ږ

ی کوی.  ز  امله په ښوونځی یک په هغه څه اغپر

ی چ  دوی څنګه په کور یک خپل ماشوم  دوی د خپل ماشوم د پرمختګ نه - ی او پوهپر ږ ه ساتل کپر ږ باخپر

 رسه  مرسته وکړی

 دوی فرصتونه لری چ  خپیل زده کړی ته دوام ورکړی/ پراخ کړی.  -

دوی د ښوونځی کارمندانو ته په نږدی کیدو رسه راحته دی دوی د کیمروز ابتدایه ښوونځی کارمندانوباندی  -

 باور لری او درناوی تی کوی. 

وی د ښوونځی کارمندانو او د پالیسیو مالتړ کوی او د ښوونځی په اړه مثبت فکر لری او خپل ماشومان د د -

 ونډی لپاره هڅوی. 

 کور/ د ښوونځی ملګرتیا:

مونږ باور لرو چی د کور/ ښوونځی قوی ملګرتیا د ټولنی د یوی برخی په توګه د ماشومانو احساسات، پرمختګ 

 ی.او ودی لپاره کلیدی رول لر

 موږ والدین هڅوو چی په کور کی  د خپلو ماشومانو د زده کړی مالتړ په مختلفو الرو کی وکړی، 

 په شمول: 

 په ګډه د کور/ ښوونځی تړون السلیک کول.  -

 د امکان تر حده د ماشومانو رسه لوستل کول.  -

 د کتابتون څخه یو ځای لیدنه کول.   -

ه کړی او  - ړ  دنده بشپ 
ته تسلیم کړی. د ماشومانو هڅول چ   کورتز  ژر تر ژره بپر

ی دوی په ښوونځی یا کور یک د خپلو ماشومانو د زده کړی یا چلند په اړه  - ی کول که چپر د ښوونیک رسه خپر

 اندیښنه لری. 

ول.  - ړ  له الری آنالین زده کړی بشپ 
 د ګوګل ټولګی

لو ماشومانو د پرمختګ والدین په دوه اړخیزه مناسب وختونو کی ښوونځی ته ښه راغالست ویل کیږی ترڅو دی خپ

په اړه نور معلومات ترالسه کړی او د دوی بریالیتوبونه ولمانځی. په ټول کال کی ډیری فرصتونه شتون لری 

)دواړه رسمی او غیر رسمی( د یو بل سره د لیدو او پیژندلو لپاره. غونډی د بیالبیلو وختونو کی تنظیم شوی تر 

 کړی.څو د امکان تر حده ډیری والدین ګډون و

موږ د والدینو سره د لوړی کچی شراکت ته ژمن یو او تل د نوی وړاندیزونو لپاره چمتو یو چی څنګه مونږ وده 

 کولی شی.


