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اوﻟﯾن ھﻔﺗﮫھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑودن ﻣدارس را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﯾم .اﯾن وﺿﻌﯾت اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ،ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﺧﺻوص
ﺷﻣﺎ ﺧﺎﻧوادهھﺎ را در ﺑراﺑر ﭼﺎﻟش ﺑزرﮔﯽ ﻗرار داده اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن اوﻟﯾن طرف
ﺻﺣﺑت ﺑرای ﻧﮕراﻧﯽھﺎ و ﻧﯾﺎزھﺎﯾﺷﺎن ھﺳﺗﯾد ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﯾﺎدﮔﯾری ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﻋﻼوه ﺑر
اﯾن از ﻋﮭده ﻣواظﺑت آﻧﮭﺎ ،زﻧدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و وظﺎﯾف ﺷﺧﺻﯽ در ﺷراﯾط ﺟدﯾد ﺑرﻣﯽآﯾﯾد.
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از ﺗﻌطﯾﻼت ﻋﯾد ﭘﺎک )اُﺳﺗرن( ﻧﯾز اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣدارس ﻣﺛل ﻣﻌﻣول وﺟود
ﻧدارد .ﺷﯾوع وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺗوﻗف ﺷود و ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗداﺑﯾر ﺑﮭداﺷﺗﯽ
ﻻزم در ﻣدارس ﺑرﻗرار ﺷود.
ﻣن وﺿﻌﯾت دﺷوار ﺷﻣﺎ را ﺑﺳﯾﺎر درک ﻣﯽﮐﻧم و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ،ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺻﺑر ﺷﻣﺎ
ﻣﺗﺷﮑرم ﮐﮫ ﻓرزﻧﺗﺎن را در اﯾن وﺿﻌﯾت ﺳﺧت آﻣوزﺷﯽ ھﻣراھﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﺑرای ﻣن ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺟﺎی ﮐﻼس ﻣدرﺳﮫ را ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻧﻘش ﻣﻌﻠم را ﺑﭘذﯾرﯾد.
ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﺧﺎﻧﮫ اﻣﻧﯾت دھﯾد و او را در اﻧﺟﺎم ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻣدرﺳﮫ
ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﻧﯾد.

Thüringer Ministerium
für Bildung, Jugend
und Sport
Werner-Seelenbinder-Str. 7
Erfurt 99096
www.tmbjs.de
www.facebook.com/BildungTH
www.twitter.com/BildungTH

آدرسھﺎی اﯾﻣﯾل وزارتﺧﺎﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت
اﯾﻣﯾلھﺎی ﺳﺎده ﺑدون اﻣﺿﺎء و/ﯾﺎ ﺑدون ﻗﻔل در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدهاﻧد.

اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ
Landesbank Hessen-Thüringen
HELADEFF820 BIC:
DE14820500003004444141 IBAN:

ﻣدارس در ﺗﻼش ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﺷراﯾط ﺳﺧت ﻣواد درﺳﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر ﻓرزﻧدﺗﺎن
ﺑﮕذارﻧد ﺗﺎ ھﯾﭻ داﻧشآﻣوزی در اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﺣراﻧﯽ در طوﻻﻧﯽ ﻣدت از ﻧظر آﻣوزﺷﯽ ﺻدﻣﮫ
ﻧﺑﯾﻧد .ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺳؤاﻻت درﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣوارد ،ھﻣﮑﺎران ﺛﺎﺑﺗﯽ در ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧد
ﺷﻣﺎ ﺣﺿور دارﻧد .ﭼﮕوﻧﮕﯽ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ھﻣﮑﺎران را از ﻣدرﺳﮫ ﻣرﺑوط ﺑﭘرﺳﯾد.
ﯾﮏ ﺳری ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری در ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺧش زﯾﺎدی از آنھﺎ را اﺟرا ﮐرد ،ﺑﮫ
طور ﺧﻼﺻﮫ در ﭘﯾوﺳت اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺳﺎﯾت وزارت آﻣوزش ،ﺟواﻧﺎن و
ورزش ،ﺳﺎﯾر ﻧﮑﺎت و و راھﻧﻣﺎﯾﯽھﺎ ﺟﮭت ﯾﺎدﮔﯾری در ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺑﯾﻧﯾد.

در ﺻورت ﭘﯾشآﻣدن ﺳؤاﻻت ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ،ﺳﺎرس ﮐوﯾد  2و ﮐوﯾد  19و ﺑﺳﺗن
ﻣدارس ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﺑﺧش "ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﯽ ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ﻣﺗداول" در ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣرﺗب ﺑﮫ روز ﺷده
وزارتﺧﺎﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﮐﺳب ﮐﻧﯾد:
https://bildung.thueringen.de/ corona:
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ﺑرای ﺷﻣﺎ و ﻓرزﻧدﺗﺎن آرزوی ﻣوﻓﻘﯾت و ﺳﻼﻣﺗﯽ دارم.

ﺑﺎ اﺣﺗرام

دﮐﺗر ﯾوﻟﯾﺎ ِھ ِﺳن

ﭘﯾوﺳت
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری در ﺧﺎﻧﮫ

ﺻﻔﺣﮫ  2از 2

ﭘﯾوﺳت

ﭘﯿﺸﻨﮭﺎداﺗﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻣرﮐزی ﯾﺎدﮔﯾری در اﺻل ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﻌﻠم اﺳت ﮐﮫ در اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﺣراﻧﯽ ﻧﯾز ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد .ﺗﮭﯾﮫ ﻣواد درﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ و
ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای داﻧشآﻣوزان ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣدرﺳﮫ اﺳت.
ﺑﺎ روشھﺎی زﯾر ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن را در ﯾﺎدﮔﯾری ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻣﮏ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮑﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧود اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات را
اﺟرا ﮐﻧﯾد.

زﻣﺎنھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺢ و درس را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

•
•
•
•
•
•
•
•

ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﻓرزﻧد ﺧود ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻟﯾﻔﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد ،ﺑﯾﺎﻧدازﯾد ،ﺗﮑﺎﻟﯾف ﺧﺎرج ﻣدرﺳﮫ را ھم در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم اﯾن ﺗﮑﺎﻟﯾف را ﺑرای ﻓرزﻧدﺗﺎن آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯾد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرﯾزﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ در ھﻔﺗﮫ و ﭼﮫ ﺗﮑﺎﻟﯾﻔﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد.
ﺗﮑﺎﻟﯾف را ﺑﮫ ﺑﺧشھﺎی ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑرای ھر روز ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾد .ﻋﻼﻣت زدن ﺗﮑﺎﻟﯾف اﻧﺟﺎم ﺷده ،ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎر را ﺑرای ﻓرزﻧدﺗﺎن واﺿﺢ ﻣﯽ
ﮐﻧد.
از زﯾر ﻓﺷﺎر ﮔذاﺷﺗن ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺧودداری ﮐﻧﯾد ،ﺑدﯾنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در زﻣﺎنھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ ،ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز را ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻣﯽﮐﻧﯾد،
ﻣﺛﻼ ﭘس از  30دﻗﯾﻘﮫ )ﮐودﮐﺎن ﮐوﭼﮏﺗر  15دﻗﯾﻘﮫ( ﯾﮏ اﺳﺗراﺣت ﮐوﺗﺎه در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد و ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌدی را اداﻣﮫ دھﯾد.
ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺗﮑﺎﻟﯾف روزاﻧﮫ ،ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ آزاد اﺳت.
ﺑرای ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑدﻧﯽ ،در ﺻورت اﻣﮑﺎن در ھوای آزاد ،ﻓراھم ﮐﻧﯾد .ﺑرﻧﺎﻣﮏھﺎ و وﯾدﯾوھﺎی ورزﺷﯽ ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ﺣرﮐت
در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻔﯾد ھﺳﺗﻧد.
ﺑﺎ ﻓرزﻧد ﺧود در ﺟﻣﻊآوری اﯾده ﺑرای اوﻗﺎت ﻓراﻏت ﮐوﺷﺎ ﺑﺎﺷﯾد )ﺑﺎزیھﺎی ﮔروھﯽ ،ﻏذا ﯾﺎ ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﭘﺧﺗن ﻣﺷﺗرک ،ﺳﺎﺧﺗن
ﮐﺎردﺳﺗﯽ(.
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ وﺿﻊ ﮐﻨﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﮫھﺎ را ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﻀﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

•
•
•

ﺗﻼش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑرای زﻣﺎنھﺎی ﯾﺎدﮔﯾری ﻓرزﻧدﺗﺎن ﯾﮏ ﺟﺎی ﺛﺎﺑت و ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻣﮑن ﮐم ﺳروﺻدا اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد.
در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﻣﺣل ﯾﺎدﮔﯾری و ﻓﺿﺎی ﺑﺎزی را ﺟدا ﮐﻧﯾد.
در ﻣﺣل ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﻣوارد ﻣورد ﻧﯾﺎز اﻧﺟﺎم ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .آﻣﺎده ﮔذاﺷﺗن ﻣوارد ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺗﻧظﯾم و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﺷروع ﮐﺎر ﺑﮑﺎر ﺑرد.

ﻋﻼﻗﮫﻣﻨﺪی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ و رﻓﺘﺎر درﺳﺖ او را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

•
•
•
•

ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻧظر ﺑدھد ،ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗوان ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻣدرﺳﮫ و ﻏﯾر درﺳﯽ ﺧود را اﻧﺟﺎم داد.
ﻋﻼﻗﮫ 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.
رﻓﺗﺎر ﯾﺎدﮔﯾری ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﭘس از زﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯾری ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧﯾد .ﻣوﻓﻘﯾتھﺎﯾش را ﺑﺳﺗﺎﯾﯾد.
ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣورد ﻣﺷﮑﻼﺗش راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﮕﯾرد و در ﺻورت وﺟود ﺳؤال ﺑﮫ ﻣﻌﻠم ﻣدرﺳﮫ رﺟوع
ﮐﻧﯾد.
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