
 های مهاجر سابق پيام های کليدی درس خواندن در خانه برای پناهندگان و خانواده
 

  شروع آموزش و يادگيری از خانه برای کودکان و نوجوانان است.٢ترم ، 
 

 اند تا به شما اطالع  اند و با شما تماس گرفته بيشتر مدارس در حال حاضر برای ارائه آموزش از راه دور تجهيز شده
 کنند. چگونه آنها يادگيری فرزند شما را در خانه ميسر کرده و پشتيبانی میدهند که 

 
 ای خواهد داشت. از شما انتظار نمی رود که جايگزين معلم باشيد. به  معلم فرزند شما برای يادگيری در خانه برنامه

و بايد برنامٔه شخصی و  خاطر داشته باشيد که آموزگاران نيز در حال يادگيری چگونگی انجام کار از منزل هستند
  خانوادٔه خود را نيز مديريت کنند.

 
  هستيم، لطفاً فرزندان خود را برای درس خواندن در خانه نگهداريد، مگر اينکه کسی در  ٣اگر ما در سطح هشدار

 حريم (حباب) شما نباشد که بتواند از آنها مراقبت کند اگر شما مجيوريد به سر کار برويد. 
 

  داريد يا نگران يادگيری فرزندتان در خانه هستيد، بايد در وهلهٔ اول با مدرسٔه فرزندتان تماس بگيريد. اگر اگر مشکلی
ترين دفتر وزارت آموزش و  گيرد، لطفاً با نزديک در ارتباط با مدرسٔه فرزندتان مشکل داريد و معلم با شما تماس نمی

 پرورش تماس بگيريد.
 

 کمک به تندرستی در منزل
 

خواهيم که در مورد تندرستی خود و  اينکه ممکن است در اين مدت نگران يادگيری فرزندتان باشيد، ما همچنين از شما میبا 
 تان فکر کنيد. خانواده

 
 برخی نکات مفيد برای کمک به تندرستی شما 

 ين کاری را که خونسرد باشيد و به خود و فرزندان خود اطمينان دهيد که همه ما در اين اوقات غير عادی بهتر
 دهيم. توانيم انجام می می

 شود. اگر زبان خانگی شما زبانی غير از انگليسی است، هنگام برقراری ارتباط با  يادگيری به هر زبانی انجام می
های ارائه شده می توانيد از زبان خانگی خود  فرزند خود از آن زبان استفاده کنيد. برای صحبت در مورد فعاليت

 و اين فعاليت ميتواند به زبان انگليسی (يا به زبان خانگی شما) انجام داده شود. استفاده کنيد
 توانيد برای سالم، شاد و فعال نگهداشتن خود انجام دهيد متمرکز شويد، مانند حفظ بهداشت، دويدن  روی کارهايی که می

 در حياط خلوت، پرش، رقص و باغبانی.
 يک معما حل کنيد، به خواندن فرزندتان گوش دهيد، با هم آشپزی کنيد و به صورت  -هايی را انجام دهيد  با هم فعاليت

 های خود در ارتباط باشيد.  مجازی با دوستان و خانواده
 دهيد هايی که انجام می صحبت کردن، روشی بسيار ارزشمند برای يادگيری است. با فرزند خود در مورد فعاليت 

دهيد؛ آنها را تشويق کنيد که سٔوال بپرسند. اگر  صحبت کنيد. توضيح دهيد که چرا کارها را به روشی خاص انجام می
 جواب را نمی دانيد، با هم آنرا پيدا کنيد.

 های روزانه برقرار کنيد. از فرزندان خود  های مختلف را به صورت روزانه تنظيم کنيد و روال زمان خود برای فعاليت
های مختلف يادگيری را امتحان کنند. اينها  هايی را برای آنها در نظر بگيريد تا فعاليت ت کنيد تا ايده بدهند. فرصتدعو

هايی باشند که شما با هم تصميم  برند، يا فعاليت ممکن است از مدرسه ارسال شوند، چيزهايی باشند که از آنها لذت می
اگر به نظر می رسد که فرزندتان بيش از حد مشغول است به وی فشار  گيريد که خوب است در منزل انجام دهيد. می

 نياوريد.
 ها و دوستان و پشتيبان خانوادهٔ خود درخواست شفاف سازی کنيد. اگر شک داريد، از مدرسه/معلم، ساير خانواده 

 
 کمک به يادگيری در خانه

 
شده است، گزينه های ديگری نيز برای يادگيری از خانه وجود  عالوه بر برنامهٔ يادگيری از راه دور که توسط مدرسٔه شما تهيه

 دارند.
 

 کانال تلويزيونی 
های آموزشی برای کودکان و  که پخش برنامه Papa Kāinga TVآوريل، می توانيد کانال يادگيری از خانه |  ١۵از 

 دهد را ببينيد. می بعدازظهر در روزهای مدرسه انجام ٣صبح تا  ٩را از  ١٠تا  ١دانش آموزان کالسهای 
 

  يادگيری از خانه| تلويزيونPapa Kāinga   بر روی کانال تلويزيونی رايگانTVNZ 2+1  وTVNZ  ،درخواستی
 شود. پخش می Sky Channel ۵٠٢و نيز بر روی کانال 

 
شتن، شود. اين شامل بازی، خواندن و نو محتوا برای کودکان و دانش آموزان بر اساس گروه سنی گروه بندی می

رياضيات، علوم، زبان مائٔوری، و تربيت بدنی و تندرستی است. مطالب توسط معلمان مجرب، مجريان و متخصصان 
 شوند. تندرستی و ورزش ارائه می
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ها، معلمان و رهبران است و مطالب درسی از سطح اوليه تا آخر  برای والدين و خانوادهسايت دارای منابع  اين وب

 گيرد. با معلم خود در مورد اينکه چه منابعی برای فرزند شما مناسب است صحبت کنيد. دبيرستان را در بر می
 

 های چاپی بسته های آموزشی  نسخه 
آموزان ارسال نخواهند شد. بسته به برنامهٔ آموزشی فرزندتان، ممکن های يادگيری در خانٔه چاپی برای همٔه دانش  بسته

است نسخه های چاپی بسته های کمک آموزشی به منزل شما تحويل داده شوند. معلم شما در مورد روش استفاده از اين 
 بسته، شما را راهنمايی خواهد کرد. 

 
 ها اينترنت و دستگاه 

به اينترنت به عنوان بخشی از برنامه آموزش از راه دور، مدرسٔه شما با  در صورت نياز به وسايل اضافی و اتصال
شما در تماس خواهد بود. اگر مطمئن نيستيد که فرزند شما به يک وسيله الکترونيکی اضافی احتياج دارد يا نه، لطفاً با 

 مدرسه خود تماس بگيريد.
 


