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 آماده شدن
 برای یادگیری
   آنالین
معلومات برای شاگردان 

 برای معلومت بیشتر از اینجا دیدن کنید:  
ourlearning.sa.edu.au
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 آماده شدن برای 
 یادگیری آنالین
 معلومات برای شاگردان 

 محلی را برای درس خواندن مھیا کنید
با والدین/ مواظبین ھمکاری کنید تا  یک فضای مناسب در  •

درون خانھ را پیدا کرده و آن را بھ حیث فضای تحصیلی 
 خود معین کنید.

تصویر ھایی بھ آن  –آن را برای خودتان جور کنید  •
 کرده وآن را برای خود راحت سازید! عالوه 

قرطاسیھ / نوشت افزار بھ اندازه کافی  اطمینان یابید کھ •
، کتابچھ و (ھای الیتر ھا) ر رنگ سازمانند انواع قلم ھا، پُ [

در را و سامان ھای صحیح برای مطالعۀ آن ھا  ]غیره
  دسترس داشتھ باشید.

 محل کار خود را مرتب نگھ دارید
، و دشوار است کھ بتوان در خانھ بھ طور منظم کار کرد •

  حتی دشوارتر است اگر کھ محیط کار بھ ھم ریختھ باشد.
دقیقھ را صرف نظافت و  10یک تایمر داشتھ باشید!  •

 –مرتب کردن نموده و بعد کار یادگرفتن را شروع کنید 
آرام تر بھ شما کمک خواھد  ایجاد یک محیط یادگیری

 کرد.

 پالنی برای ھر روز کار خود داشتھ باشید
اطمینان یابید کھ بھ طور روشن بدانید کھ چھ کارھایی را  •

انجام دھید و زمان ھای استراحت شما چھ باید در آن روز 
 باید باشد.

برای ھر روز خود یک ھدف معین کنید تا بدانید خوش  •
 انجام دھید. را دارید تا پایان آن روز چھ کارھایی

را انجام دھید و  loginsاطمینان یابید کھ بدانید چطور •
passwords  شما کدامند و بھ چھ منابع درسی باید

 . باشید رسی داشتھدست

معلمین خود در  با معلم/
  تماس باشید

اطمینان یابید کھ از پالن یادگیری کھ توسط معلم ھای شما  •
طراحی شده پیروی کنید، تاریخ ھای مقرر را رعایت کنید وبھ 

 موقع کارھای خود را تسلیم کنید.

یادتان باشد ھمیشھ می توانید با معلم خودتان برای کمک تماس  •
سبی را انتخاب کنید چون ممکن است آنھا اقت منتنھا و –بگیرید 

 مصروف کمک بھ شاگرد دیگری باشند.

 بھ طور مرتب استراحت کنید
اگر بھ طور مرتب در طول روز استراحت کنید، مغز شما  •

تازه می ماند و یکی از ساده ترین راه ھا برای اطمینان از 
 و بر رویکرده حواس خود را جمع این است کھ بتوانید 

 تحصیل خود تمرکز کنید.

 ورزش
و قدری  دور شویدلپ تاپ خود از حدود ھر ساعت یک مرتبھ،  •

دقیقھ با او سرگرم بازی در  10ورزش کنید. اگر سگ دارید 
، یا ده دقیقھ ای ورزش کرده یا تمرین رقص خود حویلی شوید

را انجام دھید! ھمۀ این ھا کمک می کنند تا عقل و بدن شما را 
 صحتمند نگھ دارند.

 خوب خوراک بخورید
انواع ترکاری ھا، سبزیجات، میوه ھا اطمینان حاصل کنید کھ  •

و خوراک ھای مغذی را بخورید. یک رژیم غذایی متوازن در 
حفظ صحت ذھن و بدن شما مھم می باشد.
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 معاشرت خود را حفظ کنید
از سامان ھای آنالین، و اَپ ھا استفاده کرده و تماس ھای  •

  مثبت اجتماعی خود را محافظت نمایید. 

صفحھ ھای گفت و شنود را پَست کنید و پُست ھای سایر  •
بخوانید. ھمگی شما احتماال ً احساس مشابھی شاگردان را 

 دارید. 
اگر می توانید ترتیبی برای بحث ھای غیر رسمی از طریق  •

اَپ ھای آنالین بدھید. عنوان بحث را خودتان انتخاب کرده و 
زھایی کھ قدری وقت صرف کرده و با یکدیگر راجع بھ چی

فکر می کنید بحث نموده، متن ھا را با ھم تجزیھ و تحلیل 
 کرده و رھنمود ھای مطالعاتی را با ھم مبادلھ کنید.

یکدیگر را درک بھ یکدیگر احترام گزارده 
 کنید
مانند ھمۀ سکوھای رسانھ ھای اجتماعی، یک بدفھمی  در  •

 نوشتن می تواند  بھ سرعت باال بگیرد. 

در گفت و شنود ھای جمعی ممکن است متوجھ شوید کھ برخی  •
از افراد کھ در صنف معموال ً ھیچ گپ نمی زدند، حاال مطلب 
زیادی برای گفتن دارند.  این چیز خوبی است!  در ارتباطات 

 و واضح باشید و اجازه دھید دیگران ھم صحبت کنند. خود روشن
بھ یکدیگر گوش کنید  واگر نسبت بھ چیزی کھ گفتھ می شود  •

 یقین ندارید، پرسان کنید. 
یادتان باشد، رفتار ھای مشابھ و انتظارات ھمان ھایی ھستند کھ در  •

 صنف بھ کار می رفتند.

 درخواست کمک کنید
اینترنت قابل اعتماد دسترسی ندارند.  شما ھمھ بھ لپ تاپ و  •

ھم ممکن است بعضی از منابع از قبیل کتابخانھ یا البراتوار 
نداشتھ باشید.  اگر بھ امکانات کافی دسترسی ندارید، با معلم 

 خود بھ تماس شوید.

 درس ھای ھر روز خود را تکمیل کنید
مھم است کھ وقتی درس خود را برای یک روز بخصوص  •

کردید خوب است کھ یک وقت روشن برای پایان دادن تمام 
 .داشتھ باشید

اگر می توانید وسایل و سامان ھای درسی خود را در پایان  •
، تا مکتب را بتوانید از خانھ جدا نیدککار در ھر روز جمع 

 سازید.
 !حاال بروید و کاری کھ برای شما لذت بخش است انجام دھید •
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 برای معلومات بیشتر از اینجا دیدن کنید:
ourlearning.sa.edu.au 
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