Eğitim Ortağı Olarak Anne ve
Babalara Erişmek
Başvurular kabul edilmektedir

Parents Reaching Out Yardımları
Parents Reaching Out (PRO) yardımları, anne ve babaların yerel çözümler bulmalarına destek
vererek, daha fazla anne ve babanın katılımına yardım etmelerini ve çocuklarının okul
başarılarını desteklemelerini sağlıyor.
Parents Reaching Out yardımlarının 2 türü vardır:
1) okul yardımı okul konseyleri içindir. Okul konseyleri, Ontario okul sisteminde yeni
oldukları için veya başka etkenler sebebiyle çocuklarının eğitimlerine katkıda bulunma
hususunda dil engelleri gibi engeller ile karşılaşan anne ve babalara ulaşmaya
odaklanmış girişimlerin desteklenmesi için yardım başvurusunda bulunabilirler.
2) bölge veya vilayet projeleri için yardımlar veli organizasyonları, okul kurulları, kar amacı
gütmeyen kurumlar ve veliler ile ortaklaşa çalışan yüksek öğrenim kurumları içindir.
Parents Reaching Out yardımları ile ne tip projeler finanse edilmiştir?
Ontario çapında binlerce proje finanse edildi. Bunlardan bazılarını saymak gerekirse:
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– “ Onların Başarıları Bize Bağlı!” St Gregory Separate Okulu – Powassan (Nipissing – Parry
Sound Katolik Bölge Okulu Kurulu)
Kurulan bir Veli Destek Merkezi, velilere okul ile ve evde etkili iletişim gibi konularda
uygulamalı atölye ve kaynaklar sunarken, çocuklarının okul başarılarına katkıda
bulunabilmeleri için ailelere matematiksel derslerde yardımcı olan destek grupları da
sağlamaktadır.
– “Kahvaltı’da Kitap” CC Carrothers Devlet Okulu – Londra (Thames Valley Bölge Okul Kurulu)
Anne – babalar ve çocukları için kahvaltı ve okuma seansları serisi. Konuk yazarlar,
kahvaltı esnasında aileler ve çocukları ile konuşuyor, sonra da okuma – yazma
becerilerini oluşturma ve artırma metodları ile okuma sevgisini besleme yöntemlerinin
konuşulduğu kısa bir program sunuluyor.
– “Ev Ödevlerinin Üstesinden Gelme Stratejileri” Britannia Devlet Okulu – Mississauga (Peel
Bölge Okul Kurulu)
Ev ödevi stratejilerine, çocuklarını tanımaya, ebeveyn becerilerine ve okul ödevlerine evde
yardımcı olma metotlarına yönelik veliler için atölyeler.
• P
 arents Reaching Out projesine ait diğer başarı hikayeleri için:
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/success.html
• Nasıl başvurulur:
Daha fazla bilgi ve başvuru formları şu adreste bulunabilir:
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/reaching.html
• S orunuz mu var?
Program hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen 416-325-2929 veya ücretsiz
1 800-387-5514 hattımızı arayın. Duyma engeliniz varsa 1-800-268-7095 numaralı hattımızı
arayabilirsiniz. Başvuru formu ile ilgili teknik yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen sorularınızı
support@smartsimple.com adresine gönderin.

reach every student

