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لمزید من المعلومات یرجى زیار ة 
ourlearning.sa.edu.au 

اإلعدا د
للتعلّم    في   المنزل 



داد للتعلّم في المنزلاإلع  
 
 

 . في المنزل لتعلّمال تحتاج إلى أن تكون خبیًرا أو معلًما لمساعدة طفلك على ا
 

 العثور في األطفال مركز أو المدرسة قبل ما مركز  أو طفلك مدرسة ستساعدك
 .المنزل في بھا  للقیام لطفلك تعلیمیة أنشطة على

 .مللتعلّ  لھم ھادئة مریحة مساحة توفیر خالل من  طفلك دعم ف المساعدة یمكنك
 

 

 طفلك معلم من تتوقعھ الذي ما
  المعلّم أو المدرسة قبل ما مرحلة مدیر أو طفلك مدرسة مدیر على یجب 

 أن یمكن. العادیة االتصال قنوات خالل من معك التواصل في االستمرار
 .المنزل في بھا للقیام لطفلك لتعلّما أنشطة على العثور في یقوموا بمساعدتك

 

 طفلك دعم یمكنك كیف
 .والیقین الروتین إلى الطالب یحتاج

 :طریق عن طفلك إعالة یمكنك  

 واضحة وتوقعاتروتینیة  إجراءات خلق •

  الستخدامھا عند الدراسة وھادئة آمنة مساحة توفیر •

 لتطّورھم مناسب مستوى على على األطفال اإلشراف •

عملھم  إدارة في للمساعدة األحیان من كثیر في معھم التحقق •
 تھووتیر

 التوازن وتحقیق اإلنترنت على یقضونھ الذي الوقت مقدار مراقبة •
 البدني والنشاط ھذا بین

 مدرسة مع اتصال على والبقاء المعلمین  من االتصاالت من التحقق •
 .المبكر التعلم مركز أو طفلك

المنزل في تعلیمیة مساحة إعداد  
 ھادئة تعلیمیة  مساحة تساعد سوف. مختلف منزل كل

 لتعلّم.ا على طفلك ومریحة

 فیھا یقومون معتادة أماكن الطالب بعض لدى یكون قد
 مناسبة المساحة ھذه تكون ال قد. المدرسیة بواجباتھم
 .طویلة لفترة لتعلّما أو للدراسة

 
 :ھي تعلیمیة مساحة أفضل

 

 طعام غرفة أو صالة غرفة مثل مشتركة، عائلیة مساحة •
 )نومھم غرفة في ولیس(

 األحیان بعض في ھادئا یكون أن یمكن مكان •

 فاي واي إشارة أو قویة إنترنت شبكة من بالقرب •

 حیث یكون موجوداً شخصاً بالغاً  ما مكان في •
 لكي یقوم باإلشراف على التعلیم

 ،للتعلّم طفلك یحتاجھا التي العناصر من بالقرب •
 الطاقة ونقاط القرطاسیة ذلك في بما

  المخاطر من خالیة •

 وھج ودون الطبیعي الضوء مع مفتوحة،فة غر •

 .طاولة أو ومكتب مریح كرسي مع ما مكان في •
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 وتوقعاتروتینیة  إجراءات إنشاء
 لتعّلم.ا على فلكط   سیساعد والروتین التوقعات إعداد

 :طریق عن بذلك القیام یمكنك

 العادي والمسائي الصباحي الروتین على الحفاظ •

 النوم وأوقات العادیة الوجبات أوقات  مع الیوم ھیكلة •

الدراسة   جدول أو العادي  جدولھمأساس على الیوم إعداد •
 الزمني

 "الوصول تسجیل" مع یوم كلفي  واالنتھاء البدء •

 منھم متوقع ھو ما أنّھم یفھمون من التأكد •

مدار على العادیة والشراب الطعام استراحة  أوقات تشجیع •
 للتحرك أو للتمدد صغیرة فواصل عن فضال الیوم

 على الحفاظ في للمساعدة الیوم مدار على معھم التحقق •
 .الصحیح المسار وعلى تركیزھم

 اتصال على وابق طفلك مع تواصل
. األسئلة طرح خالل من طفلك تعلّم في في المشاركة البقاء یمكنك
 وتحدید المدرسة من یتلقونھا التي التعلیمات إدارة على یساعدھم وھذا

 .تعلمھم أولویات

 :اسأل الیوم، بدایة في

 الیوم؟ تتعلم ماذا •

 التعلیمیة؟ أھدافك أوغایتك  ھي ما •

 وقتك؟ ستقضي كیف •

 تحتاجھا؟ التي الموارد ھي ما •

 تحتاجھ؟ الذي الدعم ھو ما •

 :اسأل الیوم، نھایة في

 الیوم؟ من تعلمت ماذا •

 الیوم؟ أنشطة في أعجبك الذي ما •

ً  كان الذي ما •  ؟لصعوبةا خالل من العمل یمكننا كیف ؟صعبا
 جید؟ ھذا كان لماذا الیوم؟ یرام ما على سار الذي ما •

 شیئاً؟ معلمك من تطلب أن إلى تحتاج ھل بخیر؟ أنت ھل •

 أكثرلكي یكون یوماً  اً غد شيء في مساعدة إلى تحتاج ھل •
 نجاحا؟

 األنشطة من القصوى االستفادة
 منزلك في الیومیة

 على األمثلة ومن. المنزل في تعلمھا یمكن التي األشیاء من الكثیر ھناك
 قراءة یشمل أن یمكن وھذا. العملیة   ھذه  في طفلك إشراك. الطبخ ذلك

 في استمر. المراجعة أو الذوق،  واختبار المكونات، وقیاس وصفات،
. وبعده وأثناءه النشاط قبل   األسئلة طرح خالل من طفلك مع التواصل

        ساعدھم في الحفاظ على التركیز.

 ومدرستھ وزمالءه طفلك معلم مع تواصل
 التي الحالیة الطرق على والحفاظ للتواصل جدیدة طرق بإعداد قم

 على ھذا یكون أن یمكن. ومعلمھ بأصدقائھ طفلك بھا یتواصل
 بطاقة أو اإللكتروني البرید خالل من ، فیدیو مكالمة ، الھاتف
 أصدقاء المراسلة الخطّیة. أو القدیم الطراز من بریدیة

 مع بالتواصل الشعور على الطالب سیساعد بذلك القیام
 .معزولینبأنّھم غیر و اآلخرین

 واألقارب العائلة مع تواصل
 .واألحباء واألقارب العائلة مع التواصل تواصل أن تنسى ال

 في تجري التي التعلّم أن تشاركھم تجربة  وطفلك  أنت یمكنك
        .منزلك

 طفلك عافیة دعم
 .والقلق التوتر یسبب أن یمكن طویلة لفترة المنزل من التعلم

  في المنزل في التعلم أثناء طفلك رفاھیة دعم یمكنك كیف اكتشف
 ourlearning.sa.edu.au على موقعللعائالت المشورة قسم
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