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  مواظبيندرس خواندن از خانه: معلومات برای والدين و 
  خانه. دری حمايت کودکان هنگام درس خواندن مشوره، راهنمايی و منابع برا

 

 خانه دردر باره درس خواندن 

خانه انجام دهيد، ادامه دادن روال روزانه حمايت و تشويق  درمهمترين کاری که شما ميتوانيد برای کمک فرزندان تان در درس خواندن 
 باشيد. درسی مضمون  متخصصانتظار ندارد تا معلم و يا  از شما  است. هيچ کس

 تان با خبر باشيد. فرزندبا مکتب  ارتباطاتمهم است که از 

 شما: فرزندمکتب 

  بايد انجام دهند را به اطالع  مواظبينو همچنين انچه متعلمين، والدين و  شما رابه طور واضح مسئوليت های معلم فرزند
  برسانند

 کند می فرزند تان فراهم  انجام فعاليتهای درس خواندن را برای  

  می کندمانند ويب سايت مکتب، خبرنامه ها و ايميل ارتباط برقرار  شيوه های عادیبا والدين و متعلمين از طريق  

  ند خانه استفاده کن درهای انالين که فرزند شما ميتواند برای کمک در درس خواندن شان  سامانبه والدين و متعلمين در مورد
  .مشوره می دهد

مکتب با شما تا در باره اينکه فرزند شما نياز به امانت گرفتن را دارد و اينکه اگر شما يک کمپيوتر و انترنت در خانه نداشته باشيد، 
 فرزند شما چگونه مطالب اموزشی را دريافت کند، با شما در تماس خواهد شد. 

 

 برای درس خواندنمناسب محيط ايجاد 

صورت گيرد. بطور مثال، اطاق  خانوادهترک شاستفاده م موردجای ه متفاوت است. در صورت امکان، درس خواندن بايد در نهر خا
می  بر اواحساس انزوا کند و نظارت  ممکن استکه طفل شما  ی، جايمی باشنديا طعام خوری. اين جا ها از اطاق خواب بهتر  نشيمن
 ر ميباشد.ت سختتواند 

 

  :که بايد مکانی باشد

 مواقعی ساکت باشد در 

 باشيدحضور داشته  بزرگسال ديگریکه شما و  جايی. 

 

 دور  از راه مسئوليت های شاگردان در هنگام درس خواندن

  انتظار ميرود که: از او ،به سن و صنف فرزند تان بسته

  زير نظر داشته باشدبه طور منظم پيام ها و پيشنهادات معلمان را در سيستم عامل ديجيتالی  

  دنده کار خود را انجام وجه که می تواند بهترينبه هنگام انجام کار ها  

  تعيين شده انجام دهند مهلتدر و  موقعود را برای انجام کار ها به ختمام تالش  

  کندو هر گونه نگرانی يا مسئله ای را با ايشان مطرح  کردهبا معلمان به طور اشکار ارتباط بر قرار  

 پيروی نمايد خودمکتب  رفتاری از دستور العمل های. 
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 ايجاد عادت ها و توقعات

را به او  و محيطی را ايجاداين کار کنيد.  يک برنامه روزانه ايجاد او حمايت از برایچون فرزند شما در خانه درس می خواند مهم است 
 کند. ميدرس خواندن تشويق 

 :تا باشدچک کردن يک با  تان روزهر آغاز و پايان  ،برای کمک فرزند تان

 ميکنند را کامال روشن و اضح درک کندی را که از معلمان دريافت يراهنمايی ها  

  معين نمايدکمک کنيد که خود را منظم ساخته و اولويت های الزم برای درس خواندن از خانه را او به. 

  کرد.خواهد را ارائه  افعاليته برای هايی پبشنهاد ورزش تشويق کنيد. احتماال مکتب شمابا منظم او را برای استراحت  

  .بنوشدآب غذا را تشويق کنيد و مطمئن شويد که به اندازه کافی های صحی  عادت

 باشد،. عادی رد ساالن، بخصوص برای خُ اوکوشش کنيد که وقت خواب 

 

 انالينیايمنی و  در صفحات کمپيوتر مديريت وقت

کند تا يبه آنها کمک م ني. اديبا آنها صحبت کن نيآنال ايمنی، مهم است که در مورد وفت ميگذراند نياز آنجا که احتماالً فرزند شما آنال
 از اطالعات و ارتباطات استفاده کنند. مسئوالنه داشته باشند و یخوب یتاليجيد یانتخاب ها

 :ديصحبت کنموارد  تان در اينفرزندان  است شما باممکن 

 مکتب و يا وزارت تعليم وتربيه توسط  انالين شده هيتوص سامان هایاز  تنها(DET) استفاده کند 

 احترام را رعايت کند هنگام برقراری ارتباط انالينی، دقيقآ مانند صحبت کردن رو به رو 

  در حضور سايرين باشداستفاده از دستگاه های ديجيتلی در خانه 

 www.esafety.gov.auبرويد به: مواظبين انالين (به زبان انگليسی) برای والدين و در باره ايمنی بيشتر  هبرای مشور

 

  چک کردن سالمت روانی و صحتمندی

 مهم است که روزانه وقت بگذاريد و وضعيت سالمت روانی و صحتمندی فرزند تان را چک کنيد.

روال جديد  با، حضوریبه شيوۀ  اهمصنفی ه دنيدنمانند  یراتييو تغ ی درس خواندنبرا فرزند شما طول بکشد تا یممکن است مدت
 یعيطب تيعصبان ی، اضطراب و حتیديام احساس غم، نا -دهد يواکنش متفاوت نشان م ديجد طي. هر کودک نسبت به شراسازگار شود

 است.

 شما ميتوانيد به فرزند تان کمک کنيد با:

  باشدفراهم فرصتی  ميگويد کهآنچه و گوش دادن به  ویبرای گفتگو در مورد احساس 

 برطرف شود ویيا با شما انجام دهد تا نگرانی های احتمالی  او شناسايی کار های که ميتواند خود 

  کمک کنيد. به اوچيزی وجود دارد که شما  آيادرس خواندن از راه دور چه احساس ميکند، و  در باره که پرسان کنيد اواز 

 فرزند تان داريد، لطفآ برای کمک با مکتب در تماس شويد.اگر شما کدام نگرانی ديگری در باره سالمتی و صحتمندی 
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  اطفال با نياز های اضافیمواظبين مشوره برای والدين و 

برای درس  يیراهنما ني. اديصحبت کن یبا معلم آنها در مورد برنامه آموزش فرد ديدارد، با یاضاف یازهاياگر فرزند شما ن
 کند.يخانه کمک م درخواندن 

انگليسی برای کمک به والدين  زبانمعلومات بيشتر به  )DET )www.education.vic.gov.au/parentsدر صفحه ويب سايت والدين 
  در درس خواندن از خانه وجود دارد. مواظبينو 

 Understanding)وجود دارد:  »برای والدين، رهنمايی عملی آموزشیدرک مشکالت «يک راهنمايی مفصل (به زبان انگليسی) به نام 
learning difficulties for parents: a practical guide) اين شامل مشوره های عملی در باره مشکالت ياد گرفتن و همچنين لست .

  موجود است. www.uldforparents.comهای توصيه شده است. اين در سايت  ليکشناپ

 و حساب ء/ انشاءبرای امال کمکمنابع و 

درس از فرزند خود در هنگام  تيحما یبرا رياز منابع ز ديتوانيدهد، ميقرار م تان اريشما در اخت مکتبکه  یعالوه بر منابع و مطالب
 است: یسيمنابع به زبان انگل ني. اديخانه استفاده کن در خواندن

  امال/ انشا و حساب

دانلود شده ميتواند. جستجو: در  www.education.vic.gov.auبرای ياد دادن مهارتهای امال و حساب از  مواظبيننکاتی برای والدين و 
  (get involved in literacy and numeracy)  امال و حساب دخيل شويد

 (پريمير): خواندن صدراعظم ايالتیکتاب  مسابقۀ

که يک تعداد کتابها را در جريان سال بخوانند و انرا انالين راجستر  10کودکان و متعلمين را تشويق ميکند از تولد تا صنف  مسابقهاين 
) premiers readingيميررخواندن پکتاب  مسابقۀجستجو:  راجستر کنيد. /http://www.education.vic.gov.auکنند. در 

challenge)  

  رياضی و حساب در خانه:

نقش مهمی در پيشرفت مهارت های حساب اوالد های خويش دارند. مشوره و منابع برای خانواده ها از  مواظبينوالدين و 
www.education.vic.gov.au دانلود شده ميتواند. جستجو: رياضی و حساب در خانه mathematics and numeracy at home)( 
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