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 سرپرستانو  نيوالدبلدی  معلوماتاز خانه:  یريادگي
 

  بلدی کمک زوستود وخت يادگيری از خانه. و منابع  يی ها، رهنمامشوره
 

 از خانه یريادگي درباره
، روزمره گی عادت که از خانه ياد بيگره ای استه که ادامه بدين به شمو ميتنيد که زوزاد خو کمک کنينکه  یکار نيمهمتر

 ای بخش مهارت ديشته باشين.  دهکه شمو معلم باشين و يا از شمو توقع نديره کس  چي. هتشويق وکمک کنين
 باشين.تماس  هنجغه مکتب زوزاد خو دايم دای مهم استه که ق

 :زوزاد از شمو مکتب
 چيز استه شاگردا و والدين و سرپرستا معلم زوزاد شيم وهمچنان از خوب واضع موگيه که مسوليت •
 بلدی زوزاد شيم درس ميديه که انجام بيديه •
از شمو وزوزاد شيم از طريق که هميشگی تماس ميگره. برای مثال از طريق ويبسايت مکتب، خبرنامه مکتب و قد  •

 ايميل
 را ميتنه استفاده کنه که قد ياد گيری از خانه کمک کنه بلدی از شمو وزوزاد شيم موگيه که چی وسايل آنالين •

که آيا شمو نياز ديرين که يک دانه از  موشه تماس ده قد از شمو شيمخانه نديرين، مکتب  هاگر شمو کمپوتر و يا انترنيت د
 مکتب قرض بيگرين و چطور زوزاد از شمو مواد درسی را گرفته ميتنه. 

 
 يادگيری طيمح جورکيدون يک

 تاجايکه امکان ديره يادگيری بايد د فضای که تمام فاميل د او شريک استه صورت بيگره. بلدی مثال .فرق ديره خانه هر

چون زوزاد شيم احساس تانايی مونه و سرپرستی ، هاز اتاق خواب استای جای بهتر. یخورنان  سالون انشيمن ياتاق  در 
 سختتر استه. 

 ای بايد يک جای باشه:

 وختا زِ بلدی با خاموش باشه •
 جای که شمو يا اوگو کالن ديگه ميتنه باشه. •

 

 ی از دورريادگي شاگردان د وخت یها تيمسئول
 ، ازوا ای توقع استه: ديره شيم بستگی به سن و درس زوزاد

 سر بزنهرا  انبه طور دايم جاهای ديجيتال را بلدی اعالن و پيشنهاد معلم •
 خو انجام ميديه وختی کار نهايت تالش خو کنه •
 کنه مکمل بايد تالش خو کنه که کار خو د وخت و تاريخ معين شی •
 قنجغه معلم های خو دايم د تماس باشه و اگر کدام مشکل و تشويش ديره بوگيه •
 اخالقی مکتب استهمطابق رهنمايی د عمل که  ديهادامه بي •

 



 

Learning from home: Information for parents and carers - Hazaragi  

  
 

2 

 و انتظارات روزمره گی جاديا
بلدی ازيکه قنجغه يادگيری از خانه کمک کنين. ای يک محيط  بلدی زوزاد خو جورکنينای مهم استه که عادت روزمره گی 

 را بلدی ازوا ميديه که بلدی يادگيری تشويق مونه. 

 : هرروز خو شروع و ختم کنين قنجغه ازيکه د اوالد خو سر بزنيد بلدی کمک

 ديده خوب واضع استه شده زوزاد شيم موفامه رهنمايی که ازطرف معلم های شی مطمين شونين که •
 کنن و بلدی يادگيری از خانه بلدی خو اوليت جور کنه. منظم قنجغه شی کمک کنين که خود خو  •

فعاليت ها را پيشنهاد کنه. تشويق کنين که غذای صحی  شيم شايد بعضیتشويق کنين که دايم وقفه بلدی ورزش بيگره. مکتب 
 بوخرن و مطميين شونين که آب زياد بوخرن. 

 . وخت معين بلدی خواب ديشته باشين ، بالخصوص بلدی ريزگگای شیيک که  بلدی تمام زوستون خو کوشش کنين

 

 نيآنال مصونيتو  (اسکرين)صفحه روی  هوخت د تيريمد
ازوا  وخت آنالين تير کنه، ای مهم استه که قنجغه شی د باره امنيت آنالين توره بوگين. ای بلدیممکن استه زوزاد زياد چون  

 کمک مونه که انتخاب خوب ديجيتال کنه و معلومات و ارتباط ها را با مسوليت استفاده کنه. 

 شمو شايد بخوايين قنجغه زوزاد خو توره بوگين د باره:

 پيشنهاد شده استفاده کنن )DET( وزارت تعليم و تربيه اي ازجاهای آنالن که از طرف مکتب قفط •
 رو توره موگين هد تماس استه، مثل که اونا رو هآنالين د هباشه وختی که د احترام ديشته •
 جاهای واز خانه استفاده کنن. هديجيتال را د وسايل •

 www.esafety.gov.au: صفه انترنتی هزيبون انگلسی) بلدی والدين و سرپرستا بورين د هبلدی معلومات مصونيت آنالين( د
 

  بررسی صحت دماغی و جان جوری
 سی کنين. ای مهم استه که وخت جور کنين که هرروز صحت دماغی و جان جوری زوزاد خو بر

روی ننگرنه ه د و تغيرات که هم صفنی های خو رو ای روزمره گی  ياديگری نو هبلدی زوزاد شيم شايد وخت بيگره که د
نا اميدی، نگرانی و کنه،  یبعضی ها شايد احساس ديق –نو فرق ديره سل العمل شی د ای وضعيت کعادت کنن. هر زوزاد ع

 چيزی عادی استه.  حتی قهر يک
 : شمو ميتنين که زوزاد خو کمک کنين قنجغه

 بلدی شی فرصت بيدين که بيتنن توره بوگيه که چی احساس مونن و گوش کنيد که چيز موگيه •
 ده باره هر تشويش که ديرن گب بوگييه شموازدين و يا قنجغه شناسايی کنين کارای که خودگون شی ميتنن انجام بي •
 . دور، اگر اوگو چيز استه که نياز د کمک از شمو ديرهراه پرسان کنين که چی احساس ديرن د باره يادگيری از  •

 .شونيناگر شموکدام نگرانی د باره صحت دماغی و جان جوری زوزاد خوديرين، لطفا قنجغه مکتب شی بلدی کمک د تماس 
 

 کمک اضافه ديره هو سرپرستای زوزاد که نياز د نيوالد لدیب مشوره
 باره يک برنامه درسی يک نفری توره بوگين.  ای کمک هکمک اضافه ديره، شموبايد قد معلم شی د هاگرزوزاد از شمو نياز د

 را رهنمايی کنه بلدی يادگيری از خانه.  مونه که او

http://www.esafety.gov.au/
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معلومات بيشتر  )DET( )www.education.vic.gov.au/parents( وزارت تعليم و تربيه ويبسايت انترنی هصفه والدين د
 انگلسی بلدی ازيکه والدين و سرپرستان را کمک کنه قنجغه ياد گيری از خانه ديره. هد

ياد  فاميدون مشکالت يادگيری بلدی والدين: يک رهنما عملیاسته که بنام  دسترس ههمچنان يک رهنمايی کامل د (انگلسی) د
 هدسترس استه د هباره مشکالت يادگيری و همچنان يک ليست از اپ ها استه. ای د هموشه استه. ای شامل رهنمای عملی د

 www.uldforparents.com ويبسايت
 

 های مربوط به سوادآموزی وحساب رهنمايیو  منابع
 ی. ادياز خانه استفاده کن یريادگي دهبلدی کمک  پايينمنابع  شمو ميتنيد از، بلدی شيم ميديه مکتبکه  موادمنابع و به اضافه

 :زيبون انگلسی استه هدمنابع 
 :حسابو  آموزیسواد

حساب زوزاد از شمو متينيد از اينجی و  یسوادآموز پرستاران بلدی يادگيریو  نيوالد بلدی رهنمايی هايی
www.education.vic.gov.au   سوادآموزی و حساب هجستجو کنيد: شامل شونيد د.کنيددانلود 

 
 :(پريمير) رهبر آياالت چالش خواندو ازطرف

طول سال بخوانيد و وتالش  هکه چندين کتاب را د تشويق مونه را  10تا صنف  از سن نو پيداچالش زوستو و شاگردا را  یا
چالش خواندو ازطرف رهبر : کنيد جستجو. ديکنثبت نام  www.education.vic.gov.au اينجی. درخو آنالين ثبت کنين

 :(پريمير)  تآياال
 
 خانه: هدحساب و یاضير

و منابع را ميتنيد حسابی زوستو خو ديرن. مشوره  یمهارت ها شرفتيدر کمک به پرا  ینقش مهمسرپرستان و  نيوالد
  و حساب یاضي: رجستجو کنيد. کنيد دانلود www.education.vic.gov.auاينجی از
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