
 إرشادات رئيسية للتعلم في المنزل لعائالت الالجئين والمهاجرين السابقين
 

 .يشهد الفصل الدراسي الثاني بداية للتدريس والتعلم من المنزل لألطفال والشباب 
 

 وقد أعدت معظم المدارس نفسها بالفعل لتقديم خدمات التعليم عن بعد، وال بد أنها اتصلت بكم إلعالمكم عن كيفية تقديم 
 خدماتها في التعليم والدعم لطفلك في المنزل.

 
  وليس من المتوقع منكم أن تحلوا محل المعلم. وتذكروا أن  - وسيكون لدى معلم طفلك خطة يتبعها للتعليم في المنزل

ام المعلمين يتعلمون أيضاً كيفية العمل من المنزل وسيكون لديهم جدولهم الزمني الخاص بهم وعائالتهم الشخصية لالهتم
  بها.

 
  فيرجى إبقاء أطفالكم يتعلمون من المنزل، ما لم يكن هناك أحد في فقاعتكم يمكنه البقاء 3طالما نحن في مستوى اإلنذار ،

 في المنزل لالعتناء بهم إذا احتجتم للذهاب إلى العمل. 
 

  أوالً االتصال بمدرسة طفلكم. إذا تعذر إذا كانت لديكم أي مشاكل أو كنتم قلقين بشأن تعلم طفلكم في المنزل، فيجب عليكم
 عليكم االتصال بمدرسة طفلكم أو لم يتصل معلم الطفل بكم، فيرجى االتصال بأقرب مكتب تابع لوزارة التربية والتعليم.

 
 دعم الراحة النفسية في المنزل

 
 راحتكم وراحة عائلتكم.بينما تعبرون عن قلقكم بشأن تعلم طفلكم خالل هذا الوقت، نودكم أيضاً أن تفكروا في 

 
 بعض النصائح المفيدة لدعم راحتكم النفسية 

 األوقات غير االعتيادية. هحافظوا على هدوئكم وطمأنوا أنفسكم وأطفالكم بأننا جميعاً نبذل قصارى جهدنا في هذ 
 عند التواصل مع طفلكم.  يمكن التعلم بأية لغة. إذا كانت لغتكم األم هي لغة أخرى غير اإلنجليزية، فاستخدموا هذه اللغة

 يمكنكم استخدام لغتكم األم للحديث عن األنشطة المقدمة، ويمكن إكمال النشاط باللغة اإلنجليزية (أو بلغتكم).
  ركزوا على األشياء التي يمكنكم القيام بها للحفاظ على صحتكم وسعادتكم ونشاطكم مثل الحفاظ على النظافة والجري في

 والرقص والبستنة.الفناء الخلفي والقفز 
  مثل لعبة ترتيب القصاصات إلكمال الصورة، واالستماع إلى قراءة طفلكم، وطهي الطعام معاً،  -القيام باألنشطة الجماعية

 والتواصل مع األصدقاء والعائالت عبر اإلنترنت. 
 حوا للطفل عن سبب قيامكم التحدث هو وسيلة تعلم قيمة للغاية. تحدثوا مع طفلكم عن األنشطة التي تقومون بها؛ واشر

 باألشياء بهذه الطريقة المعينة؛ و شجعوا طرح األسئلة. إذا لم تعرفوا اإلجابة، فابحثوا عنها معاً.
  نظموا وقتكم ألنشطة مختلفة ورتبوا برنامجكم. شجعوا أطفالكم للتوصل إلى أفكار جديدة. أتيحوا  -في كل يوم على حدة

المختلفة. قد يتم إرسال هذه األنشطة من المدرسة، وقد تكون أشياء يستمتعون بها، أو لهم الفرص لتجربة أنشطة التعلم 
 أنشطة تقررون أنه من الجيد القيام بها معاً في المنزل. ال تضغطوا على طفلكم إذا بدت عليه الحيرة.

 خرى أو األصدقاء أو مقدم الدعم إذا انتابتكم شكوك حول أمر ما، فاطلبوا توضيحات من المدرسة أو المعلم، أو العائالت األ
 لعائلتكم.

 
 دعم التعلم في المنزل

 
 باإلضافة إلى برنامج التعلم عن بعد الذي تعده مدرسة طفلكم، هناك خيارات أخرى للتعلم من المنزل.

 
 قناة تلفزيونية 

وهو برنامج تعليمي لتالميذ مراحل التلفزيوني بابا كانينغا،  -أبريل، يمكنكم مشاهدة برنامج التعلم المنزلي 15ابتداءاً من 
 عصراً خالل أيام الدراسة. 3:00صباحاً وحتى الساعة  9:00من الساعة  10-1التعليم المبكرة في السنوات 

 
   يتم بث برنامج التلفزيون للتعلم المنزليPapa Kāinga  مجانا على الهواء على قناة التلفزيونTVNZ 2+1 ويبث ،

 .Sky 502، وكذلك على قناة TVNZ on Demandأيضا حسب الطلب على قناة 
 
يتم وضع محتوى المواضيع التعليمية للتالميذ المبتدئين والطالب حسب الفئة العمرية. ويشمل ذلك األلعاب، وتعليم القراءة 

ن معلمين ذوي والكتابة، والرياضيات، والعلوم، واللغة الماورية، والتربية البدنية والترفيهية. و يتم تقديم هذه البرامج م
 خبرة ومقدمي البرامج المهنيين المتخصصين بمجاالت الرفاهية والحركة.

 
  :الموارد عبر اإلنترنتhttps://learningfromhome.govt.nz/ 

بما يغطي مراحل التعليم منذ مرحلة التعلم يحتوي هذا الموقع على موارد ألولياء األمور واألسر والمعلمين والمسؤولين 
 المبكر إلى المرحلة الثانوية. تحدثوا إلى معلم طفلكم حول الموارد المناسبة لتعليمه.

 
 حزم التعلم من النسخ المطبوعة 

زل لن يتم إرسال مثل حزم التعلم هذه إلى منازل جميع الطالب. باالعتماد على برنامج تعلم طفلكم، قد تصلكم إلى المن
 نسخا مطبوعة من المواد التعليمية لدعم تعلمه من المنزل. سوف يقوم معلم طفلكم حينها بشرح كيفية استخدام هذه المواد. 



 
 اإلنترنت واألجهزة اإللكترونية 

ستتواصل مدرسة طفلكم معكم إذا كانت هناك حاجة إلى استخدام أجهزة إضافية أو اتصاالت باإلنترنت كجزء من برنامج 
التعلم عن بعد. إذا لم تكونوا متأكدين بخصوص احتياج طفلكم إلى جهاز إلكتروني إضافي، يرجى االتصال بمدرسة الطفل 

 لالستفسار عن ذلك.
 


