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 NZSTA با همکاری 

]انجمن امنای مدارس نیوزیلند[

حل مشکالت در مدرسه

هر کودک و نوجوان حق تحصیل دارد. در مواقعی شام ممکن است نگران باشید که نیازهای یادگیری فرزندتان برآورده نشده یا 

نگران مواردی باشید که در مدرسه یا kura ]مدرسٔه مأوری[برای فرزندتان اتفاق می افتد.

در وهلٔه اول با معلم کالس فرزند خود در این مورد 

صحبت کنید. مهم است که به محض بروز هر 

مشکلی با کارکنان مدرسه صحبت کنید. 

همچنین ممکن است بخواهید با خانواده و 

whānau ]بستگان[، یک دوست، یک انجمن یا 

سازمان پشتیبانی، یک منایندٔه kaumatua ]ریش 

سفید مأوری[ یا iwi یا یک کارمند پشتیبانی 

یادگیری که با او راحت هستید صحبت کنید.

اگر در مورد مشکل خود با کارکنانی که از نزدیک با 

فرزندتان کار می کنند گفتگو کرده اید و هنوز نگران 

هستید، مراحل زیر ممکن است به شام کمک کند 

تا به سمت یک راه حل بروید. به یاد داشته باشید، 

شام الزم نیست به تنهایی کار کنید و در صورت نیاز 

میتوانید افراد پشتیبان را در کنار خود داشته باشید.

هر مدرسه مراحل رسیدگی به شکایات خاص خود را 

دارد. لطفاً هنگام صحبت با مدرسٔه فرزندتان ، این 

موارد را به خاطر بسپارید.

مرحلٔه ۱ - مدرسه و شخصی که باید با او 

صحبت کنید را بشناسید

از مدرسه یک نسخٔه منشور یا برنامٔه راهربدی شان 

و همچنین خط مشی مدرسه در مورد رفع نیازهای 

پشتیبانی از یادگیری )به نام قبلی آموزش ویژه( و 

روند شکایت را بخواهید.

اگر مشکل برطرف نشده است، دریابید با چه 

کسانی باید صحبت کنید و وقت مالقات بگیرید. 

این فرد ممکن است مدیر، یا در صورتی که مدرسه 

بزرگرت باشد، یکی دیگر از کارمندان ارشد دیگر مانند 

معاون، قائم مقام یا دستیار مدیر باشد.

گرفنت وقت مالقات بسیار مهم است. برای حل 

مسئله، افراد درگیر باید بتوانند توجه کامل خود را 

به آن معطوف کنند. ممکن است یک معلم یا مدیر 

مشغول سعی کند شام را ترغیب کند که در مورد 

مسألٔه خود در هامن زمان و مکان صحبت کنید.

از این کار خودداری کنید. موضوع را با یک جمله 

توصیف کنید و سپس بگویید "من )یا ما( واقعاً می 

خواهیم بتوانیم بدون وقفه در مورد این موضوع 

صحبت کنیم".

گرفنت وقت مالقات می تواند مهمرتین مرحله در 

این روند باشد - این امر نشان می دهد که این 

یک مسئلٔه مهم برای شامست و به افراد فرصت 

می دهد تا حرف خود را زده و برای رسیدن به راه 

حل های مثبت کمک کنند.

مرحلٔه ۲ - آماده شدن

اطالعات جمع آوری کنید، و از صحت آن اطمینان 

حاصل کنید )یادداشت برداری به این مهم کمک 

می کند(. آیا می توانید مسئله یا مشکل خود را به 

روشنی توصیف کنید؟ آیا اتفاقی افتاده است که 

شام را نگران کند؟ مطلب خود را به صورت دقیق 

بیان کنید. 

شخصی را پیدا کنید که به او اعتامد دارید و به 

حرف شام گوش می کند. آنها می توانند به شام 

گزینه هایی را پیشنهاد کنند و به شام در طرح ریزی 

کمک کنند و در مورد نحؤه برقراری ارتباط با 

مدرسه، از جمله کسانی را که می خواهید به عنوان 

پشتیبان با شام همراه باشند، مشاوره ارائه دهند.

همچنین می توانید با متخصصان و افرادی که فرزند 

شام و نیازهای وی را می شناسند صحبت کنید.

اطالعات مربوط به والدین، مراقبان و خانوادٔه کودکان و نوجوانان با نیازهای یادگیری اضافی 
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مرحلٔه ۳ - گفتگو کنید

وقتی به جلسه می روید ، یادداشت بردارید. ممکن 

است پیدا کردن یک فرد پشتیبان برای شام مفید 

باشد. معلم یا مدیر نیز ممکن است کسی را با خود 

داشته باشند.

گفتگو را تا حد ممکن عاری از احساسات نگه 

دارید:

چشم انداز مثبتی را برای آیندٔه فرزند خود  «

داشته باشید

بر حل مسئله متمرکز شوید «

روی مسئله، نیازهای فرزندتان و نگرانی های  «

خود مترکز کنید، نه بر شخصی که با او صحبت 

می کنید

متام گزینه ها و بهرتین راه حل ها را برای  «

فرزندتان مشخص کنید

به چشم انداز مدرسه، نیازها و مسائل آنها  «

گوش فرا دهید و پیشنهادات مثبتی را ارائه 

دهید 

سازنده باشید «

به دورمنای بلند مدت توجه کنید و خطوط  «

ارتباطی را باز نگه دارید.

مرحلٔه ۴ - مسأله را حل کنید

هنگامی که به توافق رسیدید، آن را بنویسید و 

طرحی را برای عملی کردن کارها تهیه کنید. ممکن 

است بخواهید جلسٔه دیگری را برای گفتگو در مورد 

پیرشفت برنامه برگزار کنید.

اگر مسئله حل نشده باشد

در بیشرت موارد، با گفتگو در مورد یک مشکل با 

مدرسه، همٔه شام با هم یک راه حل پیدا کرده و 

روی آن توافق می کنید. با این حال، اگر با معلم و 

مدیر فرزند خود صحبت کرده اید، اما هنوز احساس 

منی کنید که مشکل حل شده، ممکن است بخواهید 

به دنبال کمک بیشرتی باشید. به عنوان مثال، شام 

ممکن است برای مشاوره و پشتیبانی با یک گروه 

پشتیبانی والدین یا یک گروه حامیت و مشاورٔه 

معلولیت صحبت کنید. 

از طرف دیگر، شام همچنین می توانید تحت پروسٔه 

حل اختالف وزارت خانه* از وزارت خانه بخواهید که 

از طریق یک تسهیل کننده به شام کمک کند. این 

فرایند ابزاری ست که به شام و مدرسه کمک می کند 

تا روی مسئله کار کنید و با هم به یک راه حل 

توافق برسید.

همچنین می توانیدبه هیأت امنای مدرسه که تصمیم 

گیرندگان نهایی در مدرسه هستند نامه بنویسید.

با استفاده از روند حل اختالف در 

وزارت خانه

اگر تصمیم دارید از طریق وزارت خانه از یک 

تسهیل کننده کمک بخواهید، روند حل اختالف در 

وزارت  خانه در جهت کمک به شام و مدرسه برای 

حل مشکل در ارسع وقت خدمات پشتیبانی ارائه 

می کند. این پشتیبانی داوطلبانه است و هیچ هزینه 

ای از مدارس یا والدین دریافت منی شود.

اگر قبالً با معلم یا مدیر فرزند خود صحبت کرده اید 

اما منی توانید روی یک راه برای پیشربد هدف خود 

توافق کنید می توانید از این روند استفاده کنید، شام 

منی توانید از این روند استفاده کنید اگر:

شام قبالً نگرانی خود را به هیأت امنا اطالع  «

داده و هیأت امنا تصمیم خود را به شام ابالغ 

کرده است

شام قبالً شکایتی را به کمیسیون حقوق برش یا  «

دفرت بازرس تخلفات دولتی ارائه داده اید.

تسهیل از طرف وزارتخانه: اگر شام و مدرسه موافق 

باشید، می توانید از از وزارت خانه در خواست کمک 

از طرف کسی که در زمینٔه تسهیل توافقات آموزش 

دیده است، داشته باشید. این افراد به شام و مدرسٔه 

فرزندتان کمک می کنند تا در یافنت راه حل عملی با 

یکدیگر صحبت و همکاری کنید.

بررسی وزارتخانه: اگر یک جلسه تسهیل مثمر مثر 

نباشد، شام یا مدرسٔه فرزندتان می توانید درخواست 

بازبینی وزارت خانه داشته باشید. بازبینی وزارتخانه 

تحقیق خواهد کرد که هر کاری که باید انجام شود 

انجام شده است.

میانجیگری مستقل: اگر وزارت خانه تصور كند كه 

میانجیگری مستقل مفيد بوده، و همه موافق باشند، 

وزارت خانه ترتیب این کار را خواهد داد. میانجی 

جلسه ای را برگزار خواهد کرد تا مطمنئ شود نظرات 

همه شنیده شده و به شام و مدرسٔه فرزندتان کمک 

می کنند که در پیداکردن بهرتین راه برای فرزندتان 

به توافق برسید.

مهم است که به یاد داشته باشید که وظیفٔه میانجی 

صحبت به منایندگی از کسی یا تحمیل موردی در 

آنجا نیست. میانجی در آنجا است که به شام و 

مدرسه فرزندتان کمک کند تا مشکالت را با هم 

حل کنید. 

اوکلند، فانگانویی/ مانواتو، نلسون/ مارلربو/وست کوست، ولینگتون، هاوکز ِبی/گیزبورن و ِبی آو پلنتی/ وایاریکی. 
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یا

اگر مسئله حل نشود ، والدین و 

مدرسه می توانند مسیر اول یا دوم 

را انتخاب کنند

ولی و مدرسه می توانند خدمات تسهیل 

را از وزارت خانه درخواست کنند

 مسیر اول - 

فرایند حل اختالف

 مسیر دوم - 

هیأت امنای مدرسه

وزارت خانه جلسه را برگزار منوده و 

تسهیل می کند 

مسأله حل شد
در صورت حل نشدن، والدین و مدرسه می 

توانند درخواست بازبینی کنند

مدیر آموزش و پرورش وزارت خانه بازبینی خواهد کرد که هر کاری که باید انجام شود انجام شده است.

یا
مدیر گزینه های دیگر را برای حل 

مسئله توصیه می کند

اگر همه موافق باشند که میانجیگری مستقل 

به حل مسئله کمک می کند، مدیرکل این مهم 

را تأیید می کند

وزارت خانه ترتیب یک میانجیگری را برای والدین و مدرسه با یک میانجی مستقل می دهد

یا مسأله حل شد
 اگر مسآله حل نشود، والدین می توانند 

مسیر دوم را انتخاب كنند

ولی می تواند با هیأت مدیرٔه مدرسه 

مکاتبه کند

هیأت مدیره تصمیم می گیرد

یا
مسأله حل شد

والدین می توانند با نهادهای خارجی، به 

عنوان مثال کمیسیون حقوق برش، یا دفرت 

بازرس تخلفات دولتی متاس بگیرند

ولی در مورد مسئله با معلم و/یا 

مدیر گفتگو می کند

توجه:

والدین هر زمان که خواستند می توانند خروج از فرآیند حل اختالف )مسیر  «

اول( را انتخاب کنند و با هیأت مدیرٔه مدرسه مکاتبه کنند )مسیر دوم(.

اگر مدرسه قبالً موضوعی را بررسی کرده و در مورد آن تصميم گرفته باشد،  «

مني توان آن موضوع را به روند حل اختالف )مسري اول( ارجاع داد.

والدین می توانند با نهادهای خارجی، به عنوان مثال کمیسیون حقوق برش، یا  «

دفرت بازرس تخلفات دولتی در هر زمان متاس بگیرند. با این حال، در صورتی که 

کمیسیون حقوق برش یا دفرت بازرس تخلفات دولتی قبالً موضوعی را در نظر 

گرفته و تصمیمی در مورد آن اتخاذ کرده باشد، منی توان این موضوع را به روند 

حل اختالف یا هیأت مدیرٔه مدرسه ارجاع داد.

اطالع  رسانی در مورد مشکلتان به هیأت 

مدیرٔه مدرسه

اگر می خواهید مشکلی را به اطالع هیأت مدیره 

برسانید، باید این کار را به صورت کتبی انجام دهید. 

درخواست شام باید به موقع دریافت شود تا در 

دستور کار ماهانٔه آنها قرار بگیرد.

ممکن است از شام خواسته شود که در جلسه 

هیأت مدیره حارض شوید تا موضوع را مورد گفتگو 

قرار دهید یا در برخی موارد ممکن است هیأت 

مدیره یک کمیتٔه رسیدگی برای شکایت شام تشکیل 

دهد.

ممکن است هنگام مالقات با هیأت مدیره، دوست 

و یا یک فرد پشتیبان را همراه خود داشته باشید.

به غیر از مواردی که شکایت شام در مورد مدیر 

باشد، هیأت مدیره انتظار دارد که شام قبل از ارائٔه 

موضوع به آنها، متام مراحل روند شکایت مدرسه را 

انجام داده باشید.

شکایت از یک مدرسه

اگر فکر می کنید هیأت امنا روند شکایت مدرسه را 

به درستی دنبال نکرده اند، یا می خواهید بخشی از 

روند کار را به چالش بکشید، می توانید با مدیرکل 

وزارت آموزش و پرورش برای منطقٔه خود متاس 

بگیرید. شام همچنین می توانید به دفرت بازرس 

تخلفات دولتی شکایت کنید. بازرس تخلفات دولتی 

می تواند روند کار مورد استفاده برای رسیدگی 

به شکایت توسط هیأت امنا را بررسی کرده و 

توصیه هایی را ارائه دهد.

همچنین می توانید در هر زمان با کمیسیون حقوق 

برش یا دفرت کمیرس کودکان متاس بگیرید.

 حل مشکالت 
در مدرسه
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education.govt.nz

اطالعات بیشرت:

برای کسب اطالعات بیشرت در مورد روند حل اختالف، به این آدرس مراجعه کنید:

 اطالعات برای مدارس 

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

 اطالعات مربوط به والدین 

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

اطالعات متاس مفید

وزارت آموزش و پرورش:

دفرت منطقه ای اوکلند

۰۹ ۶۳۲ ۹۴۰۰

 ایمیل: 

enquiries.auckland@education.govt.nz

دفرت منطقه ای فانگانویی/منواتو

۰۶ ۳۴۹ ۶۳۰۰

 ایمیل: 

enquiries.whanganui@education.govt.nz

دفرت منطقه ای نلسون/مارلربو/وست کوست

۰۳ ۵۴۶ ۳۴۷۰

 ایمیل: 

enquiries.nelson@education.govt.nz

دفرت منطقه ای ولینگتون

۰۴ ۴۶۳ ۸۶۹۹

 ایمیل: 

enquiries.lowerhutt@education.govt.nz

هاوکس ِبی/دفرت منطقه ای گیزبورن

۰۶ ۸۳۳ ۶۷۳۰

enquiries.napier@education.govt.nz :ایمیل

دفرت منطقه ای ِبی آو پلنتی / روتوروا / تاپو

 ۰۷ ۳۴۹ ۷۳۹۹

 ایمیل: 

enquiries.BoP-Waiariki@education.govt.nz

دفرت کشوری

تلفن: ۲۲۲ ۶۲۲ ۰۸۰۰

 ایمیل: 

Disputeresolution.Process@education.govt.nz

خدمات حقوق دانشجویان:

خدمات حقوقی جامعٔه محلی

تلفن رایگان: ۴۸۸ ۴۹۹ ۰۸۰۰

http://studentrights.nz/

دفرت بازرس تخلفات دولتی:

تلفن رایگان: ۶۰۲ ۸۰۲ ۰۸۰۰

info@ombudsman.parliament.nz :ایمیل

دفرت کمیرس کودکان:

تلفن رایگان: ۴۵۳ ۲۲۴ ۰۸۰۰ 

advice@occ.org.nz :ایمیل

کمیسیون حقوق برش:

تلفن رایگان ۸۷۷ ۴۹۶ ۰۸۰۰

infoline@hrc.co.nz :ایمیل


