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یپ�امهای مهم   پناهندە و مهاجر سابق  از خانه برای خانوادە های �ادگ�ی

 
یخدمات  • یشما در  حا�با شما همکار هستند و میتوانند  مکاتبابتدایی و  �ادگ�ی  فرزندتان از خانه باشند.  �ادگ�ی

 
یرا برای  پالین فرزندتان  معلم • ود که جا�گ��ن  –خواهد کرد  ترت�باز خانه  �ادگ�ی ش��د.  معلماز شما توقع نم�ی

ن داشته باش�د که  ب�اد  ه زماین خود را در کنار مسئول�ت مدی��ت هم ممکن است از خانه کار کنند و برنام معلمنی
 خانوادە های خود خواهند داشت. 

 
ن �ک  • یبدانند انتظار چه را دارند. �ا روزمرە که برای همه مف�د باشد، مهم است تا همه  برنامه معمولداشنت  �ادگ�ی

 تمام وقت است، و میتوان آنرا شامل کارهای روزمرە خانوادە شما نمود. 
 

ی • را میتوان به هر ز�این انجام داد. ا�ر ز�ان خانه شما ز�این غ�ی از انگل�� است، هنگام برقراری ارتباط با  �ادگ�ی
 ای صحبت در�ارە  فرزندتان از آن ز�ان میتوان�د استفادە کن�د. بر 

گ
میتوان�د از ز�ان خانه استفادە نمودە و  کارخان�

 
گ

 را میتوان�د به انگل�� (�ا به ز�ان خانه) انجام ده�د.  کارخان�
 

یا�ر مشک� دار�د �ا نگران  • �د.  مکتبفرزندتان در خانه هست�د، با�د در ا�ع وقت با  �ادگ�ی فرزندتان تماس بگ�ی
�ن  معلمفرزندتان به مشکل مواجه شد�د و  مکتبدر صورت�که در تماس با  د، لطفا با نزد�ک�ت با شما تماس نم�گ�ی

 در تماس ش��د. معارف دف�ت وزارت 
 

 مراجعه کن�د: معارف برای در�افت جد�دت��ن اطالعات در�ارە آموزش، به و�سایتهای وزارت  •
o https://parents.education.govt.nz/ 
o https://www.education.govt.nz/ 

 
 در خانه صحت حفظ

یگرچه ممکن است در این زمان شما نگران   خانوادە شما است.  صحتمندیفرزندتان باش�د، مهم�ت از آن  �ادگ�ی

 
 شما صحتمندیفظ چند نکته مف�د برای ح 
�ن کاری را  • عادی به�ت آرامش خود را حفظ کن�د و به خود و فرزندان خود اطمینان بده�د که همه ما در این زمان غ�ی

 که میتوان�م انجام م�ده�م. 
ی • هر روز و به هر ز�ان انجام م�شود. از هر ز�این که با آن احساس راحیت م�کن�د برای صحبت در�ارە  �ادگ�ی

 و انجام دادن آن استفادە نمای�د.  تعل��فعالیتهای 
، شادایب و  • ن خود انجام ده�د مانند دو�دن روی کارهایی تمرکز کن�د که میتوان�د برای حفظ سالمیت فعال نگهداشنت

. خانه ح���در   ، پ��دن، رقص�دن، و باغباین
ی کن�د، و با دوستان و  –فعالیتها را باهم انجام ده�د   • ن معما حل کن�د، به خوا�ش فرزندتان گوش ده�د، با هم آش�پ

 خانوادە بصورت آنالین ارتباط برقرار کن�د. 
ی است. با فرزندتان در�ارە کارهایی که ان • جام م�ده�د صحبت صحبت کردن �ک روش �س�ار ارزشمند برای �ادگ�ی

کن�د. �ش��ق  کن�د، به آنها توضیح ده�د که چرا کارها را به روش خا� انجام م�ده�د، آنها را به سوال پرس�دن 
 ا�ر جواب آنرا نم�دا�ست�د، با هم جواب را پ�دا کن�د. 

وقت خود را برای انجام فعالیتهای مختلف منظم نمودە و برنامه های معمول را تنظ�م  –در �ک وقت  �ک روز  •
�د تا فعالیتهای مختلف پ�دا کنند. جد�د کن�د. از فرزندانتان بخواه�د تا ا�دە  فرصتهایی را برای آنها در نظر بگ�ی

ی را امتحان کنند. این فعالیتهای را ممکن است  ارهایی باشد که آنها از انجام دادن آن ارسال کند، �ا ک مکتب�ادگ�ی
�د که انجام دادن آن در خانه خوب است باشند. ا�ر به نظر  ند، �ا فعالیتهایی که شما با هم تصم�م م�گ�ی لذت می�ب

سد که فرزندانتان خسته هستند، به آنها فشار وارد نکن�د.   م�ی
 م�ان فام�� خود راهنمایی بخواه�د. ، د�گر خانوادە ها و دوستان و حامعلم/ مکتبدر صورت ترد�د، از  •
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یحما�ت از   در خانه �ادگ�ی

یعالوە بر برنامه  یشما ته�ه شدە، و�سا�ت  مکتباز راە دور که توسط  �ادگ�ی س  �ادگ�ی در خانه همچنان در دس�ت
را پوشش  ل�سهاست. این و�سا�ت شامل راهنما و ط�ف وس�� از منابع آنالین است که از مرحله آموزش ابتدایی تا 

ن منبع برای فرزندتان مناسب است با  ن اینکه کدامنی  صحبت کن�د.  معلمم�دهند. برای دا�سنت
 

https://learningfromhome.govt.nz/ 
 

 د�جیتال امن�ت

ی از خانه استفادە م�کند، اطمینان از یب خطر بودن ا�ر کودک �ا نوجوان شما از کمپیوتر �ا دس تگا� برای �ادگ�ی
 استفادە آنها از آن دستگاە مهم است. 

 
• 27T) ی  مکتب) برای �شتیباین از آموزش آنالین در دستگاههایی که برای کارهای N4Lخدمات ا�مین شبکه �ادگ�ی

 ف�ل�ت وب، و�سایتهایی را که میتوانند برای کودکان م�ن باشند را مسدود م�کند.  انجام م�شوند، موجود است. 
ی ن�از دار�د:  امن�تر�ارە حفظ با فرزندتان د •  آنالین صحبت کن�د. ا�ر اطالعات ب�ش�ت

o  باNetsafe به تماس ش��د، �ا (723 638 0508) ۰۵۰۸ ۶۳۸ ۷۲۳ به شمارە 
o 27T به و�سا�تNetsafe مراجعه کن�د 

 از کودک �ا فرزند نوجوانتان بخواه�د تا   •
گ

خود را در مکاین انجام بدهد که شما بتوان�د فعال�ت آنالین  کارخان�
 آنها را برر� کن�د. 

 بر صفحه کامیپوتر خودداری کن�د.  انعکاس سا�ه خود  مستق�م �ا  نگاەاز  •
 

 تنظ�م 
گ

ی در خانها�ر در�ارە چگون� ن ن�ست�د، لطفا  �ادگ�ی میتوان�د �ا مرکز آموز�ش خود را مطلع �ساز�د.  مکتبمطمنئ
 از �ک عضو فام�ل، همسا�ه �ا دوست خود کمک بخواه�د.  

 
د�گری را م�شناس�د که ممکن است در وضع�ت مشاب� قرار داشته باشند، لطفا آنها را  whanauا�ر شما والدین �ا 

 خود صحبت کنند.  کتبم�ش��ق کن�د تا با مرکز آموز�ش �ا 
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