Întinzând o mână părinților
ca parteneri în educație
Acum se primesc formulare de înscrirere pentru

g r a n t u r i l e Pă r i n ț i i s e i m p l i c ă

Granturile Părinții se implică intenționează să încurajeze părinții să se implice în educația copiilor lor
și să participe în susținerea procesului de educație.
Există 2 tipuri de granturi Părinții se implică:
1) granturi pentru școli sunt disponibile pentru consiliile școlare. Consiliile școlare pot
solicita granturi pentru susținerea inițiativelor de atragere a părinților care nu sunt implicați
în educația copiilor lor din cauza barierelor de limbă, a necunoașterii sistemului școlar din
Ontario și a altor factori.
2) granturi pentru proiecte regionale/provinciale sunt disponibile organizațiilor de părinți
și consiliilor de conducere ale școlilor, organizațiilor non-profit și instituțiilor de învățământ
superior care au parteneriate de lucru cu părinții.
Ce tipuri de proiecte au fost finanțate prin granturile Părinții se implică?
Mii de proiecte au fost finanțate în provincia Ontario. Acestea includ:
– „ Succesul lor depinde de noi!” la Școala separată St Gregory – Powassan
(Inspectoratul Școlar Catolic al regiunii Nipissing-Parry Sound)
 n centru de asistență pentru părinți care le oferă acestora ateliere practice și resurse ce acoperă
U
subiecte precum comunicarea eficientă cu școala și acasă, precum și un grup de sprijin pentru
aptitudini matematice pentru a ajuta copii să se descurce la școală.
– „ Cărți la micul dejun” la Școala publică CC Carrothers – Londra
(Inspectoratul Școlar al regiunii Thames Valley)
 serie de mic dejunuri și sesiuni de lectură pentru părinți și copii. Au fost invitați scriitori care
O
au discutat cu părinții și copiii în timpul sesiunilor ce au avut loc la micul dejun, iar apoi au oferit
un program scurt pentru părinți, în care s-au discutat modalități de a dezvolta și îmbunătăți
abilitățile literare și de a da naștere la dragostea de carte.
– „ Strategii de supraviețuire acasă” la Școala publică Britannia – Mississauga
(Inspectoratul Școlar al regiunii Peel)
 teliere pentru părinți, cu accent pe strategii pentru acasă, cunoașterea copilului dvs., abilități
A
parentale și modalități de asistare a temelor pentru acasă.
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• C
 itiți despre alte reușite ale programului Părinții se implică la
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/success.html
• C
 um se face înscrierea:
Informații suplimentare și formulare de înscriere sunt disponibile la
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/reaching.html
• A
 veți întrebări?
Dacă doriți mai multe informații despre program, vă rugăm sunați la 416 325-2929 sau la numărul
gratuit 1-800-387-5514. Persoanele cu dizabilități auditive trebuie să sune la 1-800-268-7095. Dacă
aveți nevoie de asistență tehnică pentru formularul de înscriere, vă rugăm să trimiteți întrebările la
support@smartsimple.com.
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