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در همکاری با 

 حل مشكلات در مکتب

 هر طفل و نوجوان حق تحصیل دارد. بعضی وقتها شما شاید نگران برآورده شدن نیازهای یادگیری 
فرزندتان باشید و یا تشویش اتفاقاتی که در مکتب یا کورای فرزندتان رخ میدهد را داشته باشید. 

 ابتدا با معلم فرزند تان درباره این موضوعات 
صحبت کنید. مهم است که بمجرد وقوع هر 
گونه مشکل با کارکنان مکتب صحبت کنید.

 شاید بخواهید که با خانواده و اقارب، یک 
دوست، یک مجموعه یا سازمان حمایتی، یکی 

از بزرگان یا نماینده مردمی، یا یکی از کارمندان 
حمایت از یادگیری که شما با او احساس راحتی 

میکنید، صحبت نمایید. 

 اگر شما با یکی از کارمندانی که از نزدیک با 
فرزندتان کار میکند صحبت کرده اید ولی هنوز 

هم تشویش دارید، قدم های ذیل شاید به شما در 
دستیابی به یک راه حل کمک کنند. بخاطر داشته 

باشید، شما مجبور نیستید که به تنهایی با مشکلات 
مواجه شوید و میتوانید در صورت نیاز از حمایت 

افرادی که در کنار شما هستند برخوردار شوید. 

 هر مکتب پروسه مدیریت شکایات خود را دارد. 
زمانیکه با مکتب فرزندتان صحبت میکنید، لطفا این 

موارد را بخاطر داشته باشید. 

 قدم 1 – مکتب و کسی که باید با او 
صحبت کنید را بشناسید

 یک کاپی از منشور یا پلان استراتیژیک و پالیسی 
مکتب در قبال برآورده سازی نیازهای آموزش 

حمایتی )که قبلا آموزش خاص نامیده میشد( و 
طرزالعمل رسیدگی به شکایات آنها را بخواهید. 

 در صورت حل نشدن مشکل، دریابید که با چه 
کسی باید صحبت کنید و زمانی را برای ملاقات 
تعیین کنید. این شخص شاید مدیر مکتب یا اگر 

مکتب کلان است یکی از کارکنان ارشد مانند معاون، 
یاور یا معاون مدیر باشد. 

تعیین وقت ملاقات بسیار مهم است. افراد دخیل در 
حل یک مشکل باید قادر باشند تا همه توجه خود را 
معطوف آن بسازند. ممکن است با معلمی مواجه 

شوید که مصروف است و یا با مدیری که تلاش 
میکند تا صحبت با شما را به یک وقت و مکان دیگر 

موکول کند. 

 از این حالت پرهیز کنید. موضوع را در یک جمله 
تشریح کرده و سپس بگویید "من )یا ما( واقعا می 
خواهیم بدون مزاحمت در مورد این موضوع بحث 

کنیم".

تعیین قرار ملاقات می تواند مهمترین قدم این 
پروسه باشد – این کار واضحا این پیام را میرساند که 

این موضوع برای شما بسیار مهم است و به مردم 
فرصت اینرا می دهد تا سخنان آنها شنیده شده و 

منتج به راه حلهای مثبت شود. 

 قدم 2 – آمادگی بگیرید
 اطلاعات جمع آوری کنید، از دقت آن مطمئن 

شوید )یادداشت گرفتن به این کار کمک می کند(. 
آیا میتوانید مشکل یا مسئله را بطور واضح تشریح 
کنید؟ آیا چیزی اتفاقی افتاده که شما را نگران می 

کند؟ دقیق باشید. 

 شخص مورد اعتمادی که به شما گوش میدهد 
را پیدا کنید. آنها می توانند به شما انتخاب هایی 

را پیشنهاد و در ساخت یک پلان کمک کرده، و در 
مورد نحوه تماس با مکتب و همچنان کسی که شاید 

میخواهید باخود برای حمایت ببرید، مشوره بدهند. 

همچنین می توانید با متخصصین و اشخاصی 
که طفل شما و نیازمندیهای آنها را می شناسند، 

صحبت کنید.

 معلومات برای والدین، مراقبت کنندگان و وهاناوو )أقارب(اطفال و 
نوجوانانی که نیازهای یادگیری بیشتری دارند 
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 قدم 3 – بحث کردن
 زمانی که به جلسه می روید، یادداشت بگیرید. 

ممکن است همراه آوردن یک شخص حامی برای 
شما مفید باشد. معلم یا مدیر هم ممکن است که 

کسی را با خود داشته باشند.

 تا حد امکان از احساساتی شدن فضای گفتگو 
جلوگیری کنید: 

یک دید مثبت برای آینده فرزند خود داشته  «
باشید

بر حل مشکل تمرکز کنید «

بر مشکل، نیازهای فرزند خود و نگرانی های  «
خود توجه کنید، نه بر شخصی که در حال 

صحبت با او هستید

تمام انتخاب ها و بهترین راه حل ها برای طفل  «
خود را مشخص نمایید

به دیدگاه مکتب، نیازها و مشکلات آنها گوش  «
نموده و پیشنهادات مثبت ارائه کنید 

سازنده باشید «

دید بلند-مدت داشته باشید و راههای ارتباطی  «
را باز نگاه دارید. 

قدم 4 – حل نمودن
 زمانیکه به یک توافق رسیدید، آنرا نوشته و برنامه ای 

را برای عملی کردن کارها طرح ریزی کنید. ممکن 
است برای گفتگو در مورد پیشرفت برنامه بخواهید 

جلسه دیگری را تنظیم کنید. 

اگر مشکل حل نشده
 در بسیاری از موارد گفتگو با مکتب در مورد یک 

مشکل باعث میشود تا همه شما با یکدیگر توافق 
نموده و راه حل را پیدا نمایید. بهر صورت، اگر شما 

با معلم فرزند خود و مدیر صحبت کرده اید، اما 
هنوز هم احساس می کنید که مشکل حل نشده 
است، پس شاید بخواهید که در جستجوی کمک 

بیشتر باشید. بعنوان مثال، برای مشوره و حمایت 
ممکن است با یک گروه حمایوی والدین یا یک گروه 

مشورتی معلولین صحبت کنید. 

 از جانب دیگر، شما همچنان میتوانید از وزارت 
بخواهید تا از طریق یک تسهیل کننده که مربوط به 

پروسه حل منازعات وزارت میشود به شما کمک 
کند*. این پروسه ابزاریست که به شما و مکتب 

کمک میکند تا روی مشکل کار کرده و با هم برای 
حل آن به یک توافق مشترک برسند. 

 شما همچنین می توانید با هیئت معتمدین مکتب 
که تصمیم گیرندگان نهایی مکتب هستند، مکاتبه 

کنید. 

 استفاده از پروسه حل منازعات وزارت
 اگر تصمیم گرفته اید که از وزارت، از طریق تسهیل 
کننده کمک بخواهید، پروسه حل منازعات وزارت به 
شما و مکتب برای حل مشکل در اسرع وقت ممکن 
کمک می کند. این حمایت داوطلبانه است و هزینه 

ای برای مکاتب یا والدین ندارد. 

در صورتی که با معلم یا مدیر طفل خود صحبت 
کرده اید، ولی نتوانستید به یک موافقت برسید، می 
توانید از این پروسه استفاده کنید. شما نمی توانید از 

این پروسه استفاده کنید، اگر:

شما قبلا نگرانی خود را به هیئت مربوطه ارائه  «
کرده و آنها تصمیم خودشان را به شما داده 

اند. 

شما قبلا به کمیسیون حقوق بشر یا دفتر  «
دادرسی )Ombudsman( شکایت کرده اید. 

تسهیلات وزارت: در صورت موافقت شما و 
مکتب، می توانید از وزارت بخواهید تا کمک فرد 

تسهیل کننده مسلکی را برایتان فراهم کند. آنها به 
شما و مکتب فرزند شما کمک میکنند تا با گفتگو و 

همکاری یک راه حل عملی را پیدا کنید. 

 بررسی وزارت: در صورت عدم موثریت جلسه 
تسهیلاتی، شما و مکتب فرزند شما می توانید از 

وزارت بخواهید تا موضوع را بررسی کند. این بررسی 
تمامی اقدامات لازم انجام شده را چک خواهد کرد. 

میانجی مستقل: درصورتیکه وزارت فکر کند که 
این کار مفید است و طرفین موافق هستند، وزارت 
میانجیگری مستقل را تنظیم خواهد کرد. میانجیگر 
جلسه ای را برای اطمینان از شنیده شدن نظریات 

همه و برای کمک به شما و مکتب فرزند شما جهت 
رسیدن به توافق روی بهترین روش در آینده برای 

فرزند شما برگزار خواهد کرد. 

مهم است به یاد داشته باشید که میانجیگر آنجا 
بخاطر صحبت از جانب کسی یا اعمال نفوذ نیست. 
حضور میانجیگر برای کمک به شما و مکتب فرزند 

شما است تا با هم مشکلات را حل کنید. 

* پروسه حل منازعات در حال حاضر در شش منطقه قابل دسترس است: آکلند، وانگانوی/ماناواتو، نلسون/مارلبورو/ویست کوست، ویلینگتون، هاکس بی/گیسبورن و خلیج پلنتی/ویاریکی. 



دسمبر 2019 | 3

  حل مشکلات در مکتب معلومات برای والدین، مراقبت کنندگان و وهاناوو )أقارب(

یا

در صورت عدم حل مشکل، 
والدین و مکتب می توانند 

روش اول یا دوم را انتخاب 
کنند

 والدین و مکتب می توانند برای 
تسهیلات وزارت درخواست بدهند

  روش اول – 
 پروسه حل اختلاف

  روش دوم –
 هیئت معتمدین مکتب

وزارت یک جلسه را ترتیب و 
تسهیل می کند 

 در صورت عدم حل مسئله، والدین و  مسئله حل شد
مکتب می توانند درخواست بررسی کنند

 رئیس معارف تمامی اقدامات لازم مورد نیاز برای انجام بررسی را چک می کند 

یا رئیس گزینه های دیگری را برای 
حل مشکل پیشنهاد می کند

در صورتیکه جانبین توافق کنند که این 
روش به حل مشکل کمک خواهد کرد، 

رئیس میانجیگری مستقل را تایید می کند

وزارت، میانجیگری را برای والدین و مکتب از طریق یک میانجیگر مستقل تنظیم می کند

یا در صورت عدم حل مسئله، والدین می مسئله حل شد
توانند روش دوم را انتخاب کنند

 والدین میتوانند با هیئت مدیره 
مکتب مکاتبه کنند

 هیئت مدیره تصمیم اتخاذ 
می کند

یا مسئله حل شد
والدین می توانند با مؤسسات 

بیرونی مانند کمیسیون حقوق بشر، 
یا دفتر دادرسی به تماس شوند

 والدین موضوع را با معلم و/
یا مدیر در میان میگذارند

یادداشت: 
والدین می توانند از پروسه حل اختلاف خارج شده )روش اول( و  «

بخواهند تا با هیئت مدیره مکتب )روش دوم( در هرزمانی مکاتبه 
کنند.

در صورتیکه هیئت مدیره مکتب قبلا موضوع را بررسی کرده و  «
تصمیمی را اتخاذ کرده اند، این مشکل نمی تواند به پروسه حل 

اختلاف ارجاع داده شود.

والدین می توانند در هر زمانی به مؤسسات بیرونی مانند  «
کمیسیون حقوق بشر یا دفتر دادرسی با تماس شوند. به هر ترتیب، 
در صورتیکه کمیسیون حقوق بشر یا دفتر دادرسی قبلا یک موضوع 
را بررسی کرده و تصمیمی را اتخاذ کرده اند، این مشکل نمی تواند 

به پروسه حل اختلاف یا هیئت مدیره مکتب ارجاع داده شود. 

ارجاع مشکل خود به هیئت مدیره 
مکتب

اگر می خواهید مسئله ای را به هیئت مدیره ارجاع 
دهید، این کار باید به طریق مکتوب انجام شود. 

درخواستی شما باید سر وقت دریافت شود تا در 
اجندای ماهوار آنها گنجانده شود. 

ممکن است از شما خواسته شود تا جهت گفتگو 
درباره این موضوع در جلسه هیئت مدیره حاضر 
شوید، یا در بعضی از موارد، هیئت مدیره شاید 

کمیته ای را جهت رسیدگی به شکایت شما تشکیل 
دهد. 

شما شاید بخواهید یک دوست یا یک شخص حامی 
را با خود به جلسه هیئت مدیره ببرید. 

مگر اینکه شکایت شما در مورد مدیر باشد، هیئت 
مدیره انتظار دارد که شما قبل از ارائه موضوع به 
آنها، تمامی مراحل طرح شکایات مکتب را تکمیل 

کرده باشید. 

درج شکایت از یک مکتب
اگر فکر می کنید که هیئت معتمدین پروسه 

شکایات مکتب را بطور صحیح تعقیب نکرده، یا 
شما می خواهید قسمتی از پروسه را به چالش 

بگیرید، می توانید با ریاست معارف منطقه خود به 
تماس شوید. همچنین می توانید به دفتر دادرسی 
)Ombudsman( شکایت کنید. دفتر دادرسی می 

تواند درمورد پروسه رسیدگی به شکایت هیئت 
معتمدین تحقیق کند و توصیه هایی را ارائه کند. 

شما همچنین همیشه میتوانید با کمیسیون حقوق 
بشر یا کمیشنری اطفال به تماس شوید. 

ات   حل مشكل
در مکتب



دسمبر 2019 | 4

معلومات برای والدین، مراقبت کنندگان و وهاناوو )أقارب(  حل مشکلات در مکتب

education.govt.nz

 بیشتر بدانید: 
 برای معلومات بیشتر در مورد پروسه حل اختلاف به اینجا مراجعه کنید:

  معلومات برای مکاتب 
http://www.education.govt.nz/working-with-parents-to-resolve-problems-about-learning-support

 معلومات برای والدین 
https://parents.education.govt.nz/resolving-problems-about-your-childs-learning-support

شماره تماسهای مفید
 وزارت معارف:

 دفتر ساحوی آکلند
 شماره تماس:9400 632 09  

 ایمیل: 
enquiries.auckland@education.govt.nz

 دفتر ساحوی وانگانوی/ماناواتو
 شماره تماس:6300 349 06  

  ایمیل: 
enquiries.whanganui@education.govt.nz

 دفتر ساحوی نلسون/مارلبورو/ویست کوست
 شماره تماس:3470 546 03  

  ایمیل: 
enquiries.nelson@education.govt.nz

 دفتر ساحوی ویلینگتون
 شماره تماس:8699 463 04  

  ایمیل: 
enquiries.lowerhutt@education.govt.nz

 دفتر ساحوی خلیج هاوکس/گیسبورن
 شماره تماس:6730 833 06  

  ایمیل: 
enquiries.napier@education.govt.nz

 دفتر ساحوی خلیج پلنتی/روتوروا/تاوپو 
شماره تماس:7399 349 07   

  ایمیل: 
enquiries.BoP-Waiariki@education.govt.nz

 دفتر ملی
 شماره تماس:222 622 0800  

  ایمیل: 
Disputeresolution.Process@education.govt.nz

 خدمات حقوق دانش آموز:
 قانون اجتماعی

 شماره تماس رایگان:488 499 0800  
http://studentrights.nz/ 

 دفتر دادرسی: 
 شماره تماس رایگان:602 802 0800  

  ایمیل: 
info@ombudsman.parliament.nz

 دفتر کمیشنری اطفال:
 شماره تماس رایگان:453 224 0800   

  ایمیل: 
advice@occ.org.nz

 کمیسیون حقوق بشر:
 شماره تماس رایگان:877 496 0800  

  ایمیل: 
infoline@hrc.co.nz


