Підтримка батьків
як партнерів у навчанні
Наразі приймаються заявки на

Г ра н т и д л я п і д т р и м к и б ат ь к і в

Гранти для підтримки батьків мають на меті допомогти батькам знайти прийнятні місцеві рішення
для залучення більшої кількості батьків до питань освіти та надання своїм дітям допомоги в навчанні.
Існує 2 види Грантів для підтримки батьків:
1) шкільні гранти, що доступні для шкільних комітетів. Шкільні комітети можуть подавати
заявки на гранти для підтримки ініціатив, зосереджених на допомогу батькам, які не
можуть, з огляду на певні труднощі, залучитися до навчання своїх дітей, скажімо через
мовні бар’єри, необізнаність у шкільній системі Онтаріо або через інші фактори.
2) гранти для проектів у межах регіону/провінції, що доступні для батьківських
організацій та шкільних відділів, некомерційних організацій та закладів вищої чи середньої
професійної освіти, які співпрацюють з батьками.
Які проекти було засновано завдяки Грантам для підтримки батьків?
Було засновано тисячі проектів по всій провінції Онтаріо. Деякі з них включають:
– “ Їх успіх залежить від нас!” у католицькій школі Св. Григорія – м. Павассан
(Рада католицької школи в окрузі Ніпіссінг-Паррі Саунд)
 ентр підтримки батьків пропонує батькам практичнi семінари і ресурси, присвячені таким
Ц
темам, як ефективне спілкування у школі і вдома, а також математична група для підтримки
батьків, які хочуть допомогти своїм дітям досягти успіхів у навчанні.
– “Книги на сніданок” в державній школі СіСі Карротерз – Лондон
(Шкільна рада округу Темз Велей)
 ерія занять з читання для батьків і дітей під час сніданку. Запрошені гості поговорять
С
з батьками і дітьми під час сніданку, а потім запропонують коротку програму для батьків
для обговорення проблем розвитку і покращення навичок грамотності й зміцнення
любові до читання.
– “Стратегії виживання в умовах домашнього завдання” в державній школі «Британія» –
Міссісога (Шкільна рада округу Піл)
 емінари для батьків, спрямовані на ознайомлення із стратегіями виконання домашнього
С
завдання, пізнання власної дитини, розвиток батьківських навичок та методів підтримки
шкільних зусиль вдома.
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• Д
 одаткова інформація про історії успіху Грантів для підтримки батьків дивіться на сайті
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/success.html
• Я
 к подати заявку:
більш докладна інформація та бланки заявки доступні на сайті
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/reaching.html
• У
 вас виникли запитання?
Якщо вам потрібна більш докладна інформація стосовно програми, будь ласка, телефонуйте
за номером 416 325-2929 чи безкоштовним номером 1-800-387-5514. Особам з вадами
слуху потрібно телефонувати за номером 1-800-. Якщо вам потрібна
технічна
допомога з заповнення бланка заявки, будь ласка, надсилайте свої запитання за адресою
support@smartsimple.com.
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