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آماده سازي براي یادگیري 

 آنالین
 

  و سرپرستاناطالعاتی براي والدین 
 

ھدف از یادگیری آنالین تکمیل منابع یادگیری در دسترس معلمین بھ منظور تضمین تداوم 
 یادگیری در حد فاصل خانھ و مدرسھ می باشد. 

 
 فرزندتان در یادگیری آنالین تھیھ و تنظیم شده است.این دفترچھ راھنما بھ منظور کمک بھ شما برای پشتیبانی از  

 در صورت نیاز شما می باشد. ،این دفترچھ حاوی توصیھ ھای عملی و اطالعاتی پیرامون راھھای حمایتی موجود
 

  learning management system)( یادگیری مدیریت سیستم از حاضر حال در ایالت سراسر در زیادی مدارس
 ھا  روش و ابزار این از تعدادی با است ممکن شما بنابراین دننمای می استفاده  آموزش امر و معلمین بھ کمک منظور بھ

 .باشد می آمادگی مفھوم  بھ شما فرزند برای آنالین یادگیری سمت بھ حرکت در بیشتر ھرچھ گیری بھره . باشید آشنا
 

 

 

 محیط یادگیری 
 
است یک فضای مطالعھ مخصوص ایجاد شود کھ در  الزم  •

آنجا مواردی کھ موجب برھم زدن تمرکز می شود حداقل  
 باشد. 

 یک میز با یک صندلی مناسب برای فرزندتان مھیا کنید. •
ھای در صورتی کھ فرزند شما در حال استفاده از برنامھ  •

 ویدیوی زنده است 

 مطمئن شوید کھ محیط برای این کار مناسب است.  •

 ساختار 
 

مدارس شما اطالعات الزم پیرامون فعالیت ھای یادگیری،   •
د کرد.  نارزیابی ھا و جداول زمانی را برای شما فراھم خواه

مطمئن شوید کھ بر روی این ارتباطات نظارت دارید و فرزند  
کند و بھ برنامھ تنظیم شده  شما انتظارات معلم خود را درک می

 توجھ می نماید.  
منظم این موضوع را کنترل کنید کھ فرزندتان چگونھ  بھ طور  •

روند پیشرفت در یادگیری   ،خود را با برنامھ ھا تطبیق می دھد
 چگونھ است و اینکھ روش ھای ایمن آنالین را بھ کار می گیرد.  
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 تکنولوژی  
 

 فرزند شما بھ موارد زیر نیاز خواھد داشت: 
تجھیزات مناسب از قبیل کامپیوتر شخصی ، لپ تاپ ، آیپد   •

ھای یا تبلت کھ قادر بھ انجام ھمزمان تایپ و تماس 
 تصویری باشد. 

مدرسھ فرزند تان  اگر دارای چنین تجھیزاتی نیستید، با  
صحبت کنید تا معلوم شود کھ آیا آنھا در این زمینھ  

یک نسخھ  توانند بھ شما کمکی ارائھ نمایند یا خیر.  می
 . د در دسترس باشدتوانمیکپی ھم 

 
نرم افزارھای خاصی برای یادگیری فرزند شما مورد نیاز  •

ً توجھ داشتھ باشید کھ کلیھ دانش آموزان از   است.  لطفا
دسترسی دارند کھ شامل   ۳۶۵سال سھ بھ باال بھ آفیس 

 ابزاری از قبیل مایکروسافت ورد و اکسل 
  )Microsoft Word and Excel (  .می شود 

 اتصال اینترنت خانگی مناسب.  •
دسترسی بھ سیستم مدیریت یادگیری یا پرتال مدرسھ آنھا    •

 شامل نشانی ھای وب 
 (web addresses, user IDs and 

Passwords)  .شناسھ ھا و کلمات عبور کاربر 
  (Webcamتوجھ داشتھ باشید کھ ممکن است بھ وب کم  •

نیز نیاز داشتھ باشید و این در صورتی است کھ بھ  ) 
عنوان یک سخت افزار استاندارد بر روی کامپیوتر  

 شخصی و لپ تاپ شما نصب نشده باشد.  
 

 پشتیبانی 
 

اینترنت یا تجھیزات مناسب  در صورتی کھ برای دسترسی بھ  •
برای فرزندتان دچار مشکل ھستید با مدرسھ فرزندتان تماس  
بگیرید. آنھا برای یافتن راھکار جایگزین و مناسبی بھ شما کمک  

 خواھند کرد. 
برای راه اندازی مجدد کلمات عبور و دسترسی بھ پشتیبانی فنی    •

مدرسھ فرزند  با  ،برای سیستم مدیریت یادگیری بھینھ مدرسھ شما
 تان تماس بگیرید.  

برای دسترسی بھ منابع جھت پشتیبانی از یادگیری مستمر بین   •
 مراجعھ کنید.   our Learning SAمدرسھ و خانھ بھ سایت ما 

برای دسترسی بھ اطالعات روزآمد شده بھ وب سایت اداره    •
 Department for Educationآموزش و پرورش 

website ین اطالعات شامل اعالمیھ ھا و  مراجعھ کنید (کھ ا
 ). باشد لینک ھای مفید می 

بھ یاد داشتھ باشید کھ معلم فرزند شما رابط اول شما برای   •
 سواالت پیرامون یادگیری و پیشرفت می باشد. 
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