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 برای یادگیری  آمادگی  
 در خانھ

کھ شما یک فرد مسلکی  الزم نیستبرای یادگیری در خانھ  برای کمک بھ طفل تان 
 .یا معلم باشیددر زمینھ تعلیم و 

 
کھ طفل تان در  یافتن فعالیت ھای یادگیری برای اطفال مکتب، مھد کودک یا مرکز

 .خانھ انجام داده  بھ شما کمک کرده می تواند
 

شما با فراھم ساختن محیطی راحت و آرام برای یادگیری طفل، از طفل تان حمایت 
 توانید.کرده می 

 
 

 راه اندازی یک فضای یادگیری در خانھ 
  

یک فضای آرام و راحت برای یادگیری بھ . ھر خانھ ای متفاوت می باشد
 .طفل تان در یادگیری کمک می نماید

 
است مکان ھایی مشخص برای انجام تکالیف خود  متعلمین ممکن بعضی از  
این مکان ممکن است برای مطالعھ و یادگیری بھ مدت طوالنی .  داشتھ باشند

 .مناسب نباشد
 

 بھترین فضای یادگیری:
وری خ چاشتی یا ضای مشترک فامیلی مثل اتاق پذیرائیک ف •

 آنھا) می باشد (نھ در اتاق خواب
 تواند خاموش باشدمکانی کھ گاھی اوقات می  •
 گنال انترنت یا وای فای می باشدییک س نزدیک  •
نظارت دارد یادگیری در جایی کھ یک فرد بالغ حاضر و بر  •

  قرار گرفتھ است
جملھ نزدیک ابزار مورد احتیاج طفل تان برای یادگیری از  •

 ساکت برق می باشد و لوازم التحریر
 لغزیدن می باشد عاری از خطر •
خیره کننده نور خورشید تابش باز با نور طبیعی و بدون  مکانی •

 می باشد
یک چوکی راحت و میز تحریر یا میز می   کھ دارایجایی   •

 باشد 

 تان داشتھ می توانیدطفل  چھ انتظاری از معلم

 شما با خود ارتباط حفظ بھ تان طفل معلم یا مکتب پیش مدیر مکتب، مدیر
 در شما بھ آنھا خواھد داد.  ادامھ عادی ارتباطی ھای کانال طریق از

 .توانند می کرده کمک خانھ در تان طفل برای یادگیری ھای فعالیت یافتن

بھ طفل تان کمک کرده می  از چھ طریقیشما 
 توانید 

 .دارند اطمینان و روزمره روال بھ احتیاج  متعلمین

 شما از طریق ذیل از طفل تان حمایت کرده می توانید:

 
 واضح و روشنو انتظارات  ایجاد روال ھا •
 ن محیطی مصون و آرام برای انجام وظایففراھم ساخت •
 نظارت بر آنھا در سطحی متناسب با رشد و نمو آنھا  •
کمک بھ مدیریت و پیشبرد حفظ ارتباط منظم با آنھا برای  •

  تکالیف شان
ل میان این امر نظارت بر میزان گذراندن وقت آنالین وایجاد تعاد •

 و فعالیت ھای جسمانی 
بررسی مطالب ارسال شده توسط معلمین و حفظ ارتباط با مکتب  •

 یادگیری زود ھنگام طفل تان یا مرکز
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از فعالیت ھای روزمره در خانھ حداکثر استفاده 
 بنمائیدرا 

. ثال پخت خوراکمبطور  .چیز ھای زیادی برای یادگیری در خانھ وجود دارد
این می تواند بشمول خواندن دستوالعمل  .نمائیدفل تان را در این پروسھ شامل ط

گیری مواد الزم، چشیدن مزه خوراک، یا بررسی مجدد باشد. با پرسیدن ه  ھا، انداز 
نھا را آسوال ھایی قبل، حین، و بعد از فعالیت ارتباط خود را با آنھا حفظ نمائید. 

 .نگھ دارید متمرکز و در مسیر روال کار 

ارتباط  نبا معلم، ھم صنفی و مکتب طفل تا
 برقرار نمائید 

وستان طفل تان ایجاد معلم و د بین تازه ای برای برقراری ارتباط  ھایراھ
 .ھای موجود را حفظ نمائیدنموده و راھ

یا روش ی، از طریق ایمیل واند از طریق تلیفون، تماس ویدیوئاین امر می ت
 یا دوست مکاتبھ ای باشد. ھای سنتی مثل ارسال کارت پستال

متعلمین احساس نمایند کھ با دیگران ارتباط انجام اینکار باعث می شود تا 
 دارند و منزوی نمی باشند.

 با قوم و خویشان خود ارتباط برقرار نمائید

حفظ ارتباط با اقوام خود را فراموش ننمائید. شما و طفل تان یادگیری ھایی را 
  .کھ در خانھ صورت می گیرد با آنھا بھ اشتراک گذاشتھ می توانید

 طفل تان حمایت نمائید یتندرستاز 

فشار ھای روحی و روانی و  ایجاد از مدت در خانھ می تواند باعثر یادگیری د
 اضطراب گردد.

 ھا واقع در  یبا مراجعھ بھ بخش مشوره برای فامیل
ourlearning.sa.edu.au طفل  یطریقھ حمایت از تندرست راجع بھ

 تان ھنگام یادگیری در خانھ کسب معلومات نمائید.

 نمائید دایجا انتظارات و  کاری ھای روال
در یادگیری وزمره بھ طفل تان معلوم ساختن انتظارات و وظایف ر

 می نماید. کمک

 طریق ذیل انجام داده می توانید: ازشما اینکار را 

 شبانھ و روزانھ عادی روال حفظ •
 منظم خواب زمان و خوراکی ھای وعده با روز تنظیم •
 آنھا معمول حسب زمانی برنامھ طبق روز تنظیم •
 چک کردن آنھا  شروع و خاتمھ دادن بھ ھرروز با •
 نسبت بھ انتظاراتی کھ از آنھا می رود آنھاکسب اطمینان از درک  •
تشویق بھ حفظ اوقات منظم برای خوردن خوراک و نوشیدنی در  •

طول روز و دادن فرصت ھای کوتاه برای انجام حرکات ورزشی و 
 راه رفتن 

مک بھ تمرکز و حفظ روال چک کردن آنھا در طول روز برای ک •
  روزمره

 نمائید حفظ تان طفل با را خود ارتباط
 بھ این  شوید شامل تان طفل یادگیری در سوال پرسیدن با توانید می شما 

 مدیریت را مکتب از شده دریافت ھای دستورالعمل تا نماید می کمک او
.دنمای تعیین خود یادگیری برای را ھایی اولویت و کرده

 در آغاز روز سوال نمائید:

 امروز چھ چیزی یاد می گیری؟ •
 ؟چھ می باشدقاصد یادگیریت اھداف یا م •
 وقت خود را چطور سپری خواھی کرد؟ •
 بھ چھ منابعی ضرورت داری؟ •
 ی ضرورت داری؟تبھ چھ حمای •

 در خاتمھ روز سوال نمائید:

 از امروز چھ چیزی یاد گرفتی؟ •
 فعالیت ھای امروز چھ چیزی را دوست داشتی؟ ر موردد •
توانیم با این چالش چھ چیزی چالش برانگیز بود؟ چطور می  •

 مواجھ شویم؟
 ؟آن خوب بودچرا  امروز چھ چیزی خوب پیش رفت؟ •
 ؟آیا باید از معلم خود چیزی بخواھی؟ آیا خوب می باشی •
چیزی احتیاج بھ کمک  در موردآیا فردا برای کامیابی بیشتر  •

 داری؟

2020 وزرات تعلیم وتربیھ   |در خانھ   یادگیری |3

https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa


 یبسایت ذیل رجوع نمائید برای دریافت معلومات مزید بھ و 
ourlearning.sa.edu.au 

0420_103 

https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa

	0420_103 Setting up for learning at home 1
	0420_103 Setting up for learning at home - Dari draft.pdf
	متعلمین احتیاج  به روال روزمره و اطمینان دارند.
	شما از طریق ذیل از طفل تان حمایت کرده می توانید:
	ارتباط خود را با طفل تان حفظ نمائید
	 شما می توانید با پرسیدن سوال در یادگیری طفل تان شامل شوید این به او کمک می نماید تا دستورالعمل های دریافت شده از مکتب را مدیریت کرده و اولویت هایی را برای یادگیری خود تعیین نماید. 
	در آغاز روز سوال نمائید:





