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 بستھ شدن مدارس و یادگیری در خانھ
 
 
 

 والدین گرامی،
 

استثنایی، ھمھ ما بخصوص این وضعیت . ھای بستھ بودن مدارس را پشت سر گذاشتیم اولین ھفتھ
شما برای فرزندانتان اولین طرف . ھا را در برابر چالش بزرگی قرار داده است شما خانواده

کنید و عالوه بر  ھا و نیازھایشان ھستید، بھ آنھا در یادگیری خانگی کمک می صحبت برای نگرانی
 .یید  آ برمی این از عھده مواظبت آنھا، زندگی شغلی و وظایف شخصی در شرایط جدید

 
نیز امکان بازگشایی مدارس مثل معمول وجود ) اُسترن(متأسفانھ حتی بعد از تعطیالت عید پاک 

ھمچنان متوقف شود و برای این منظور بایستی تدابیر بھداشتی  بایدشیوع ویروس کرونا . ندارد
 .الزم در مدارس برقرار شود

 
مانھ برای حمایت، فعالیت و صبر شما کنم و صمی من وضعیت دشوار شما را بسیار درک می

برای من بدیھی است کھ . کنید متشکرم کھ فرزنتان را در این وضعیت سخت آموزشی ھمراھی می
. توانید نقش معلم را بپذیرید جای کالس مدرسھ را بگیرید یا نمی توانید نمی شما بھ عنوان والدین

یت دھید و او را در انجام تکالیف مدرسھ مھم این است کھ شما ھمچنان بھ فرزندتان در خانھ امن
 . حمایت و تشویق کنید

 
مدارس در تالش ھستند کھ در این شرایط سخت مواد درسی مناسبی را در اختیار فرزندتان 

آموزی در این وضعیت بحرانی در طوالنی مدت از نظر آموزشی صدمھ  بگذارند تا ھیچ دانش
درسی یا سایر موارد، ھمکاران ثابتی در مدرسھ فرزند برای کمک بھ شما در مورد سؤاالت . نبیند

 .چگونگی ھماھنگی ارتباط با ھمکاران را از مدرسھ مربوط بپرسید. شما حضور دارند
 

ھا را اجرا کرد، بھ  یک سری پیشنھاداتی برای یادگیری در خانھ کھ می توان بخش زیادی از آن
در سایت وزارت آموزش، جوانان و  عالوه بر این می توانید. طور خالصھ در پیوست است

 . ھا جھت یادگیری در خانھ را ببینید سایر نکات و و راھنمایی ،ورزش
 

بھ ھمھ والدین و سرپرستانی کھ فرزندانشان در مدارس 
 تورینگن درس می خوانند



 

 2از  2صفحھ  

و بستن  19و کوید  2سارس کوید  ،آمدن سؤاالت مربوط بھ ویروس کرونا در صورت پیش
 در سایت اینترنتی مرتب بھ روز شده" گویی بھ سؤاالت متداول پاسخ"توانید در بخش  مدارس، می

 :خانھ اطالعات کسب کنید وزارت
https://bildung.thueringen.de/ corona:    
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 پیوست
 

1 
 

 پیشنھاداتی برای یادگیری در خانھ
 
تھیھ مواد درسی کافی و . ماند در این وضعیت بحرانی نیز بدون تغییر باقی میکھ  ده معلم استعھسؤولیت مرکزی یادگیری در اصل بھ م

 . آموزان بھ عھده مدرسھ است مناسب برای دانش
توانید بستھ بھ امکانات خود این پیشنھادات را  شما می. کمک بیشتری بکنیدتوانید بھ فرزندانتان را در یادگیری خانگی  ھای زیر می با روش

 . اجرا کنید
 
 

 .ھای تفریح و درس را تنظیم کنید زمان
 .ھم در نظر بگیرید را ھمزمان با فرزند خود یک نگاه کلی نسبت بھ تکالیفی کھ باید انجام شوند، بیاندازید، تکالیف خارج مدرسھ •

ف را برای فرزندتان آسان می کنید وقتی کھ با ھم برنامھ بریزید کھ چھ زمانی در ھفتھ و چھ تکالیفی بایستی شما انجام این تکالی •
 .انجام شوند

عالمت زدن تکالیف انجام شده، پیشرفت کار را برای فرزندتان واضح می . ھای معینی برای ھر روز تقسیم کنید تکالیف را بھ بخش •
 .کند

کنید،  ریزی می کار کردن با تمرکز را برنامھ ،ھای مشخصی گونھ کھ در زمان تان خودداری کنید، بدیناز زیر فشار گذاشتن فرزند •

 .یک استراحت کوتاه در نظر بگیرید و مرحلھ بعدی را ادامھ دھید) دقیقھ 15تر  کودکان کوچک(دقیقھ  30مثال پس از 

 .پس از انجام تکالیف روزانھ، فرزند شما آزاد است •

ھا و ویدیوھای ورزشی جھت انجام حرکت  برنامک. ھای بدنی، در صورت امکان در ھوای آزاد، فراھم کنید فرزندتان فعالیتبرای  •
 .در خانھ مفید ھستند

ھای گروھی، غذا یا شیرینی پختن مشترک، ساختن  بازی(آوری ایده برای اوقات فراغت کوشا باشید  با فرزند خود در جمع •
 ).کاردستی

 .ھا را برای آنھا محدود کنید زند خود، قوانینی  را برای استفاده از رسانھ ھا وضع کنید و استفاده از رسانھھمراه با فر •
 

 .فضای یادگیری ایجاد کنید
 . ھای یادگیری فرزندتان یک جای ثابت و تا جای ممکن کم سروصدا ایجاد کنید تالش کنید تا برای زمان •

 .زی را جدا کنیددر صورت امکان محل یادگیری و فضای با •

توان بھ عنوان  آماده گذاشتن موارد مورد نیاز را می. در محل یادگیری باید تنھا موارد مورد نیاز انجام تکالیف قرار داشتھ باشند •
 .تنظیم و آمادگی برای شروع کار بکار برد

 

 .مندی خود را نسبت بھ کار فرزندتان نشان دھید و رفتار درست او را تقویت کنید عالقھ
 .توان تکالیف مدرسھ و غیر درسی خود را انجام داد ریزی نظر بدھد، کھ چگونھ می بگذارید تا فرزندتان در برنامھ •

عالقھ خود را نسبت بھ محتوای تکالیف و نحوه انجام تکالیف نشان دھید و از رسیدن بھ اھداف یادگیری فراتر از سن و غیر واقعی  •
 .اکیدا بپرھیزید

 .ھایش را بستایید موفقیت. فرزندتان را پس از زمان یادگیری تأیید کنیدرفتار یادگیری  •

تواند در مورد مشکالتش راھنمایی بگیرد و در صورت وجود سؤال بھ معلم مدرسھ رجوع  توضیح دھید کھ چگونھ فرزندتان می •
 .کنید

 
 


	Anregungen für das Lernen zu Hause_FARSI2.pdf
	پیشنهاداتی برای یادگیری در خانه
	زمانهای تفریح و درس را تنظیم کنید.
	فضای یادگیری ایجاد کنید.
	علاقهمندی خود را نسبت به کار فرزندتان نشان دهید و رفتار درست او را تقویت کنید.





