
  نکات کليدی يادگيری از خانه برای خانواده های پناهنده و مهاجر سابق
 

  شروع ميشود.  2آموزش و يادگيری از خانه برای اطفال و نوجوانان در دور 
 

  در حال حاضر بيشتر مکاتب برای ارائه آموزش از راه دور تنظيم شده اند و برای اطالع شما از چگونگی ارائه دهی
 ند. شابتان در خانه با شما به تماس شده  نيازهای درسی فرزندآموزش و حمايت از 

 
  از شما انتظار نميرود که جايگزين معلم شويد. به ياد  –خانه خواهد داشت  ازمعلم فرزندتان طرحی را برای يادگيری

داشته باشيد که معلمين هم در حال يادگيری نحوه کار از خانه هستند و مديريت وقت کاری و خانواده های خود را هم 
 به دوش خواهند داشت. 

 
  مگر اينکه در صورت لزوم رفتن شما ادامه دهيد، قرار گرفتيم، لطفا به آموزش اطفال از خانه  3اگر در سطح هشدار

 اطراف شما برای مراقبت از آنها نباشد. کسی در  به وظيفه ديگر
 

  در صورتيکه شما با مشکل مواجه هستيد يا نگران يادگيری فرزندتان از خانه هستيد، در اسرع وقت بايد با مکتب
با مشکل مواجه شديد و معلم با شما تماس نميگيرد، لطفا با فرزندتان تماس بگيريد. اگر در تماس با مکتب فرزندتان 

 به تماس شويد.  نزديکترين دفتر وزارت معارف
 

 توجه به تندرستی در خانه
 

گرچه ممکن است شما نگران آموزش فرزندتان در اين برهه باشيد، ما از شما ميخواهيم که درباره تندرستی خود و خانواده خود 
 هم فکر کنيد. 

 
 نکات مفيد برای توجه به تندرستی شمابرخی 
  غير آرامش خود را حفظ کنيد و به خود و فرزندانتان اطمينان بدهيد که ما همگی بيشترين تالش خود را در اين زمان

 انجام ميدهيم.  عادی
  يادگيری در هر زبان ممکن است. اگر زبان خانه شما زبانی بجز انگليسی است، از آن زبان برای ارتباط با فرزند خود

استفاده کنيد. درباره فعاليتهای ارائه شده ميتوانيد به زبان خانگی خود صحبت کرده و فعاليتها را به زبان انگلسيی (يا به 
 زبان خانگی خود) تکميل نماييد. 

 ارهايی که باعث تندرستی، شادابی و فعال بودن شما ميشوند مانند نظافت، دويدن در حويلی، پريدن، رقص و بر ک
 باغبانی تمرکز کنيد. 

  معما حل کنيد، به خوانش فرزندتان گوش کنيد، با هم آشپزی کنيد، و با دوستان و  –فعاليتها را با هم انجام بدهيد
 خانواده ها از طريق آنالين تماس بگيريد. 

  صحبت کردن يک روش بسيار ارزشمند يادگيری است. با فرزندتان درباره فعاليتهايی که انجام ميدهيد صحبت کنيد؛
د که چرا شما کارها را به يک شيوه خاص انجام ميدهيد؛ آنها را به سوال کردن تشويق کنيد. اگر جواب را توضيح دهي

 نميدانستيد، با هم آن را پيدا کنيد. 
  يک روال ايجاد کنيد. از فرزندانتان بخواهيد تا ايده وقت خود برای فعاليتهای مختلف را تنظيم نموده و  –روزی يکبار

آنها فرصت آزمايش فعاليتهای آموزشی گوناگون را بدهيد. اين فعاليتها شايد از مکتب ارسال شوند،  پردازی کنند. به
شايد برای آنها سرگرم کننده باشند، يا هم فعاليتهايی باشند که شما فکر ميکنيد خوب است باهم در خانه انجام داده شوند. 

 ازيد. در صورتيکه فرزندتان خسته بنظر ميرسد آنها را مجبور نس
  .اگر زمانی متردد بوديد، از مکتب/معلم، ديگر فاميل ها و دوستان و نزديکان توضيح بخواهيد 

 
 خانه ازحمايت از يادگيری 

 
 در کنار برنامه های آموزش از راه دور تهيه شده توسط مکتب شما، گزينه های ديگری هم برای يادگيری از خانه وجود دارند. 

 
 شبکه تلويزيون 

 9که از ساعت  10تا  1صنفهای  متعلميناپريل شما ميتوانيد نشرات آموزشی برای کودکستانی ها و  15از تاريخ 
 پخش ميشوند را تماشا کنيد.  Papa Kāingaبعد از چاشت از تلويزيون يادگيری از خانه |  3صبح تا 

 
 | يادگيری از خانه  Papa Kāinga تلوزيون نيوزيلند  1+2بطور رايگان از شبکهTVNZ، TVNZ on 

Demand  اسکای  502و شبکهSky  .پخش ميشود 
خواندن و محتويات براساس محدوده سنی کودکستانی ها و متعلمين گروه بندی ميشود. اين محتويات شامل بازی، 

نوشتن، رياضيات، ساينس، تی ريو مائوری، فيزيک و تندرستی ميشوند. اين مواد توسط معلمين، گويندگان و 
  ارائه ميشوند. متخصصين تندرسی و تحرک با تجربه 

 
  :منابع آنالينhttps://learningfromhome.govt.nz/   

از کودکستان تا ليسه را پوشش ميدهد. برای پيدا  واين وبسايت برای والدين و خانواده ها، معلمين و مديران است منابع 
 نمودن منابع مناسب برای فرزندتان با معلم صحبت کنيد.  



 
 سخت افزاری بسته های آموزشی 

برنامه های آموزشی فرزندتان، شما شايد نظر به بسته های آموزش از خانه برای تمامی متعلمن ارسال نخواهد شد. 
کاپی سخت افزاری مواد آموزشی برای کمک به يادگيری را در خانه دريافت کنيد. معلم شما را در چگونگی استفاده 

  ين مواد راهنمايی خواهد کرد. از
 

 اينترنت و دستگاهها 
برنامه يادگيری از راه دور نياز باشد، مکتب با شما بعنوان بخشی از يکه به دستگاههای اضافی و اينترنت در صورت

نياز فرزندتان به يک دستگاه الکترونيکی اضافی مطمئن نيستيد، لطفا با مکتب تماس از اگر تماس خواهد گرفت. 
  بگيريد. 

 


