
در خانه  آموزشاطالعات برای والدین در خصوص   

 گرامی  سرپرستانوالدین  و 

و   Multicultural Australiaاسترالیا الجوامع که توسط مولتی کالچرروسای  کاری از جانب گروه 

در خانه مربوط به آموزش حمایت می شوند، قصد داریم اطمینان یابیم که اطالعات QPASTTکیوپست 

 را به زبان خود دریافت می کنید. 

مبنی برعقب  ی های متعددی ما آگاهیم که یادگیری در خانه طی دو هفته ی اخیر پرچالش بوده و نگران

. پاره ای از نگرانی خانواده ها که به ما  را دربرداشته است درس ها و یادگیری  از فرزندانمان  افتادن

اینترنت یا فضای الزم درخانه،  عدم دسترسی به وسایل الزم،  نداشتنگزارش شده است عبارتند از: 

داشتن فرزندانی که نیازهای خاص  ،اطالع از نظام آموزشی استرالیا وندانستن زبان یا کمبود اطمینان 

  رهنمودهاییبنابراین  .است را به وجود آورده نها شرایطی دشوار دارند مانند فرزندان معلول. همه ی ای 

 امیدواریم که مفید باشند.  که گردآوری کردیم در این خصوص را 

 حمایت از خانواده ها  COVID19  گروهزیر -

 

 وزارت آموزش کوئینزلند  رهنمودهایپاره ای از 

کارکنان مدارس آموزگاران و  بلکه د ن های مدرسه را آموزش بده والدین الزم نیست که درس •

 درسها هستند. آموزش مسئول 

 د. نکن  حمایت آنها  ازنظارت داشته و ن در خانه شا یادگیری فرزنداند بر نمی توان دینوال •

در زمره ی کارکنانی هستید که مشاغل آنها ضروری به حساب می آید از  در صورتی که •

بخش صنایع غذایی، مهدکودک در خانه  جمله پرستاری، مراقبت از سالمندان، کارکنان 

family daycare   با مدرسه تماس گرفته و به آنها اطالع دهید که می خواهید می توانید

 . را به مدرسه بفرستید فرزندانتان 

 هستند یکسان می باشد. یادگیریبرنامه ی درسی برای فرزندانی که در مدرسه یا خانه مشغول  •

ر خانه نمرات کمتری نخواهند گرفت زیرا امتحانات و گزارش د  آموزشفرزندان شما به دلیل  •

 آنها را نشان دهد. یادگیریتوسط آموزگاران تنظیم می شود تا نوع    1ترم دو و زمستر 

 در خانه کافیست.   یادگیری برای  فعالیت درسیروزانه دو تا سه ساعت  •

 نکاتی جهت حمایت و کمک به فرزندانتان

معینی برای فرزندانتان در خانه تعیین کنید. این برنامه الزم نیست دقیقا برنامه ی روزانه ی  •

 مانند برنامه ی روزانه ی مدرسه باشد.

و درس تان فراهم کنید که برای یادگیری انسعی کنید مکان مناسبی در خانه برای فرزند  •

 صدا را کاهش دهید. شلوغی وراحت باشد. به عنوان مثال تلویزیون را خاموش کنید و ن خواند 

مثبت با شما و دوستانشان   ات برای بازی کردن و ارتباط به فرزندانتان زمانی را هر روز  •

 بدهید. این کار به یادگیری روزانه ی آنها کمک می کند. 

در کنار هم  همه ی ما در این دوران  مااتان بگویید که دوره ی دشواری داریم و انبه فرزند  •

 هستیم.  



و جامعه ی   دوستان ،کالس ،با آموزگارو تان را تشویق کنید تا مسئولیت قبول کنند انفرزند  •

 در ارتباط باشند.  خود 

 تماس با مدرسه 

در صورتی که سوال یا نگرانی دارید می توانید با مدرسه تماس بگیرید و از سرویس   •

 با تیس،  هنگام تماسبه صورت رایگان استفاده کنید.   131450ه تلفن رمترجمان تیس به شما

 شماره تلفن مدرسه را در دسترس داشته باشید. 

به یاد داشته باشید این وضعیت برای آموزگاران و مدارس هم جدید است بنابر این با آنها  •

 صبور باشید.  

 

 :است سایت وزارت آموزش به نشانی زیر موجود وب این اطالعات در 

https://qed.qld.gov.au/about-us/news-and-media/novel-coronavirus/frequently-

asked-questions-for-parents 

 وب سایت کارکنان الزم ضروری دولت کوئینزلند:  

https://www.covid19.qld.gov.au/updates/initial-term-2-school-arrangements-

for-queensland-announced 

 


