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LANDESSCHULAMT SACHSEN-ANHALT LANDESSCHULAMT SACHSEN-ANHALT 

 FA معلومات برای والدین : اګر آموزش  در خانه صورت بګیرد

 

،والدین عزیز   

     کار و سرپرستي اطفال باید تنظیم مجدد یابند.تمام زنده ګی ما با هفته اوضاع غیرعادی را پشت سر ګذراندیم.شتر از دو ما بی

           ذیت کننده برای همه ما و نیز اطفال شما میباشد.یک مشکل بی پیشینه و ا وضاع فعلی. اقوانین خیلی متفاوت روبرو است

اوت می  که اطفال دروس خویش را به طور متفد. ما همه میدانیم طریقه آموزش در خانه را دریافتی شما از مکاتب خویش راه و

   موزش و عالقه )شوق( نیز مختلف است و این همهو بعضی هم با کمک دیګران . سرعت آ. بعضی ها به طور مستقل آموزند

موزش از خانه نیز موجود میباشند.موارد در دروس درست بوده و در آ  

      . ماندطفال مشغول ساعت ها در روز با اتا  موزش میدانند که وضعیت کنونی برای هر کس اجازه این کار را نمیدهدکنان آکار

این پیام را هم میدهیم که برای خود و اطفال تان تا حد توان موزشی بدهیم بلکی آنه تنها مواد به شما بر این دلین ما میخواهیم  بنا  

                                                                                                                                   خویش توجه کنید.

موزش اطفال کمک میباشند و شما را روزانه در آ کردن و امثال این بسیار مفید ، کاردستی، پختن، تجربه با هم سرګرمی کردن

 میکند.

  فال شما تمرینموزشی مکتب که به شما داده شده اند دوباره برګردانیده می شوند ، با اط، مواد آوقتی مکتب دوباره شروع شود

غاز میکنیم.معنای این جمله را باید جدی ز همان جا آمیشود و ما خواهیم دید که سطح درسی اطفال شما به کجا رسیده است و ا

 بګیریند که : هر کار را به اندازه ای توان خویش انجام بدهیند ! مهمتر این است که شما صحتمند بمانید.

    اشخاصلطفا  در شرایط دشوار و مشکل با  .لف متعلمبن را نشان میدهدرویکرد مخت تجارب روزهای اول آموزش در خانه،

تماس ګرفته و تجارب خویش را شریک سازید تا باعث یافتن راه حل بهتر شود.مکتب  در لمسؤو  

     بدر این جا میتوانید بعضی از روش ها و پیشنهادات را برای تنظیم و سپری کردن بهتر وقت تا باز شدن مکات

 دریابید.

 

ه آموزش در خانه را تنظیم نمایم؟چګون-۱  
لیت وظایف آسانتر نیست.شما میتوانید در پایین دریابیند که چګونه طفل خود را در انجام فعالیت های سازماندهی مسؤو

 مکتب در خانه کمک کرد.

ارایه یی یک نمای کلی : *  
      یکجا برنامه ریزیکه کدام وظایف را در پیش داریند و هفته ای خویش را باهم  همرا با طفل خویش نګاه کنید

 کنید. توصیه می شود که وظایف مکتب و خانه با هم یکجا انجام داده شوند.

 

وشنتر کنید :توقعات را ر *  
   که دهندنشان برای طفل خود واضح تر بګویید که آموزش ادامه می یابد، حتا اګر مکتب بسته بماند.برای وی 

.تالش های یادګیری و آموزشی وی را تشویق کنید.استمحتوای آموزشی مهم و قابل توجه   

                                                                                                                                 برنامه ریزی: *

     نابر این همه میتوانند ببینند که چی باید کرد. ایندقیق هفته ادغام و مشخص سازید. ب در یک پالن را پالن درسی برای خانه

لف را به طور مستقل فیصله کند.   نظر به سن میتواند فعالیت های مختاع( جلوګیری کند.طفل شما )نز تفاهم و بحثمیتواند از سؤ

   خواهد انجام دهد. به کافی بودن وقفهدام وقت روز فعالیت های درسی خویش را میز کدام وظایف باید شروع کرد و در ک: امثال  

 توجه نماید.

ید و نیز قابل توان را به پارچه های کوچک تقسیم نما وظایف( شما میتوانید یک کوه بزرګ ۴ـ۳روزانه ) لیست وظایفبا یک  *

یزه و تشویق وی نیز میشود.نګانجام این وظایف باعث ا )کنترول( برای طفل شما خواهد بود.  

                                                                                                                طراحی محل انجام وظایف  *

     مشخص برای انجان ظایف مکتب دارد، مکان که در آن وی منحرف نه شود.          مطمئن شوید که طفل شما یک مکان

رف شدن مغز می شود.رادیو( باعث منح) سخنانیوتر( و تصاویر حرکتی ) تلویزیون،کمپ  
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                       یادګیری آموزش:                                                                                        *

  درصورت ضرورت با طفل خویش درباره روش های بهتر آموزشی تبدیل نظر نموده و تجارب مثبت خویش را با وی شریک

 سازید.

 

  :                                                                                                   استوقتی پایان یافت، پایان  *

    ناګهان یک وظیفه وقتی وظایف روزانه انجام یابند، طفل شما آزاد است، وی را در این وقت سرحال خود بمانید و نه اینکه به او

ه میشود.وقت معین توصی یی ت تمرکز  یک اندازهبا مشکلالبرای اطفال آهسته و د.یی جدید بسپاری  

         را به آموزش تشویق کنم؟                                                                              فرزندمچګونه 

و تشویق  دګیری میشود.یا موفقیت در و بودن انګیزه داشتن باعث اعتماد به نفسموزش خیلی مهم است.نګیزه برای آا

     و روحیه ییکنترول قوی نه تنها که باعث فشار  تر است ، تا زمانی که تحمیل و جبر تلقی نشود.بیرونی خیلی مؤثر

متر نیز می شود.در این مورد بعضی از توصیه ها قرار ذیل اند:بد بلکی موفقیت های ک  

                 زمان یادګیری را یکجا و واقع بینانه با طفل خویش برنامه ریزی نموده و حق تعید را به او بدهید.          *

      کنید تا ابتدا او خودش امتحان کند. با او بحث کنید که چګونه به تنهایی بر مشکالت غلبه کند.کودک خود را تشویق  *

  انند با استفاده از ګزینه های دیجیتالی )چت، تماس ویدیویی( و غیره برای یادګیریدوستان کودک شما نیز می تو *

       مشترک دعوت شوند.                                                                                                             

اما از کنترول بیش از حد که در باال ذکر شده خودداری کنید.یک ، به موفقیت در یادګیری فرزندان عالقه نشان دهید *

 فضای شاد برای یاد ګیری و احساس خوب کمک میکند.

 

اګر تعداد فرزندان بیشتر باشد: *  
  اشند همان اندازهطفال مکتب در خانه بیشتر بافزایش می یابد. هرچه شتر در خانه تالش مراقبت والدین آبا فرزندان بی

یده تر است تا با آنها در وظایف مکتب کمک کنند.عالوه بر توصیه های قبلی اینجا چند نقطه ای دیګر برای والدین پیچ

            وجود دارند:                                                                                                                  

    ودکان خردسال و کودکان که ضرورت هایایار نمایید. کمک خود را نظر به نیازهای مختلف کودکان حمایت و ک *

    ویژه دارند، نیازمند کمک و زمان بیشتر در راه یادګیری مستفل هسنتد تا آموزش تنهایی برای ایشان آسانتر شود.

 حوصله داشته باشیند !

موفقیت تر با خردسال کمک کنند. و دهید، به طور مثال فرزندان بزرګ در صورت امکان یادګیری مشترک را ترتیب *

ا قدردانی کنید.های همکاری مشترک ایشان ر  

در صورت غلبه بر وظایف مکتب و عدم تحقق مهلت ممکن و داده شده، سر وقت با نګران صنف در تماس شوید. *  

 

چګونه روز خود را به عنوان خانواده تنظیم کنیم ؟                                                                 *
  الیت های معمولی در حال تغیر است، که باعث ایجاد چالشزنده ګی روزمره خانواده ګی شما به دلیل از دست دادن فع

ر حال این مهمتر است که روز خود را به خوبی سازماندهی نمایید.های بزرګ علیه برنامه ریزی خود میشود. به ه  

 

سعی کنید ریتم )وضعیت( روزانه خود را حفظ کنید. زمان معین برای برخاستن از خواب ترتیب بدهید و صبحانه ای  *

رک میتواند یک زمان غذا خوری را با هم برنامه ریزی کنید، تهیه و خوردن غدا با هم مشت معمول خود را دنبال کنید.

     فعالیت خوب در کنار هم باشد. نظریان یکدیکر راجع به این که در وقت آزاد چی کرد جمع کنید، هر آن فعالیت که

    بازی کردن(، صنایع دستی،  باعث سرګرمی میشود برای خود و فرزندان خویش یادآوري کنید، مانند: نقاشی )رنګمالی

 و موسیقی سرودن .

  

        ؟ میکنندستفاده رسانه ها با فرزندان خویش به تواُفق برسید. کدام بازی ها و پروګرام ها را استفاده می در مورد ا *

! سازیدد؟ زمان استفاده از رسانه ها را محدود نآیا ګزینه های دیګری وجود دار  

 

   شما هم فرصتیو تماس با افراد واقعی تعادل کافی پیدا می کند.  شما از طریق حرکت فرزندکه  نمایدطمینان حاصل ا *

                      ه می دهند به عنوان پیشنهاد آموزشی و فرصت برای برقرای تماس با دوستان خویش بشناسید.را که رسانه ها ارای

روګرام های ورزشي استفاده نموده و در از ویدیو ها و پ د.ناری از حرکات در اتاق نشینمن نیز قابل اجرا می باشبسی *

هداف واقع بینانه و متناسب به شرایط تعین کنید.رنامه ریزی روزانه مفید میباشد. اخانه تمرین کنید. ب  
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چګونه میتوانم با درګیری ها برخورد کنم ؟   

 ت. در این راحتی امکان پذیر اسشما و فرزندان تان اکنون بیشتر از حد معمول با یک دیګر میبینیند. درګیری ها به  *

رامش را برقرار و نفس عمیق بکشید .سپس با هم یکجا راه حل را دنبال کنید. حالت آ  

 چند نقته بهتر:

هر روز را نو آغاز کنید.خشمګین نه شوید.ـ ۱   

هنګام قهر !ها را با آرامش حل کنید، و نه درـ در ګیری ۲  

ورد چیست . زمان کافی برای صحبت در این مورد را مهیا سازید.از خود بپرسید که درګیری در م اولترـ ۳  

د.ضرورت مالفات های مشترک را بنویسنشینید و در صورت با هم در یک میز ب ـ۴  
   درګیری ها که من همیشه میخواستم به شما بګویم این استچیزی را که  ـ همه چیز را طبق شعار مخلوط نه کنید.۵

                                                                                 مربوط به رویه و رفتار است و این را شخصی نسازید.

د بحث کنید.دوستانه و مراقب باشید.فال تان چګونه حاالت را درک میکنیندر مورد این که شما و اط ـ۶  

ـ عالقه ، نیازها و خواسته های همه جهت را یاداشت کنید، تفاوت ها را نام ببرید تا در انجام وظایف مختلف مشکلی ۷

.نداشته باشید  

ریابید و از قبل رظایت نشان ندهید.ـ یک راه حل مشترک د۸  

تبادل به چ کس قادر ادامه دهید. در صورت احساس عصبانیت هی در صورت بروز مشکل بحث را قطع کنید و بعداُ  ـ۹

نمی باشد. خوب استدالل  

   اګررا در نظر داشته باشید و عاجل خدمات  بخش تان زمان کافی برای مالحظات و پاسخ خود بدهید.برای فرزند ـ۱۰

      ثر حس کردید پسایش است و خود را عصبانی و غیر مؤفزد که درګیری ها در حال آشما و فرزندان تان متوجه شدی

ه عاجل مشوره دهی که در آخر این متن ذکر شده تماس بګیرید.به شمار  

 

و اکنون چی کرد؟انبارـ  *  
برای مدت طوالنی در خانه بمانند، احساس توقف یابند و همه اعضای فامیل وقتی کارهای روز مره و مشاغل معمول 

وصیه ها قرار ذیل اند :د بعضی از ترو)کسالت( ایجاد میشود . در این م دلتنګی  

   پیشنهادات کمتر از خارجبرای کشف مهارت های قدیمی و جدید میدهد.اګر فرزند شما  فرصتکسالت یا دلتنګی  *

ند، پس از مدتی شروع به تبدیل تجربیات و آموخته های موجود در تعامل با محیط به اقدامات جدید می کند.دریافت ک  

    دارید. به مرور زمان فرزندان شما بازی های جدید را کشففرزند شما برای این کار به زمان و شما به حوصله نیاز 

      ق. از این طریکشند که شما برای شان مهیا ساختیند می کنند ، داستان های تاریخی و غیره را با آن به تجربه می

کرد. شناساییا میتوان عالقه ها و استعداد ها ر  

   القیت و لذت خودند خدر بازی های آنها میتوانی با همراهی و اشتراک تان را کشف کنید.عد های جدید فرزندو میتوانید بُ 

   زاد سازی( همچنین فرصت برای آ درتهای مفید را ایجاد کند. کسالت ) دلتنګییز نشان دهید و شاد بون میتواند قرا ن

. کسالت دروازه تخیل افکار میدهد. برای این که خواب ببینید و متوجه شوید که چه چیز خوب است و چی کمبود است

     ند ،راحتی میک احساس فرزند شما .است.کودکان از اینکه والدین زمان بیشتر دارند و در خانه هسنتد سود میبرند

فته بتواند بدون اینکه توقع کند.ګچیزی  هنګامی که  

                                                                                چګونه میتوانم با نګرانی ها و ترس ربرو شوم ؟
؟چی اتفاق میفتد اګر دیګر هیچ کار نروم ؟ چرا دیګر نمی توانیم مادر بزرګ را مالقات کنیم ؟ کی میتوانم دوباره به ورزش بروم

      بندی کنیم که باعث ترسبسیاری از تغییرات باعث ناراحتی فرزندان شما میشود، موارد که ما نمی توانیم آنها را بفهمیم یا طبقه 

د: ت به آن واکنش نشان داده میتوانینسبما نیز می شود. چګونه شما به عنوان والدین به بهترین وجه   

.در سازیدسعی کنید آرامش را برقرار  ،خودتان را راحت کنید ناراحتی و ترس والدین را احساس میکنند. فرزندان :درام بمانیـ آ۱

همرای همسر یا دوستان خویش صحبت کنید و آنها را به فرزندان تان منتقل ندهید. مورد نګرانی های تان  

      له با احساسات مزاحم به آرامش و احساس محفوضافراد به ویژه کودکان برای اینکه راحت باشند، برای مقابـ توجه کنید : ۲

     تی اطفال تان عالقه نشان دهید، نه تنهابه سالم د.اشیشتر به احساسات مزاحم داشته بنیاز دارند.در صورت امکان توجع بی بودن

 در موارد استرس.

 . با او صحبت کنید ، چهاندفرزند شما در چند روز ګذشته موارد زیادی راجع به کرونا شنیده  ورید:آاطالعات واقعی بدست -۴

به استفاده فرزند شما از رسانه ها متوجه باشید و بهتر است با هم یکجا  ادرست دریافت کرده است ؟سواالتی دارد؟  آیا اطالعات ن

(.در آخر این متن مراجعه کنید اطالعاترس انترنتی آدبه رسانه ها را تعقیب و ببینید.)  اطالعات  
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             جواب بدهید.  مهربانی درست و به بعداُ به مهربانی به فرزند تان توضیح دهید : به سواالت کودکان تان ګوش دهید و  

        .ددرک این ویروس به ویژه برای کودکان دشوار است. ممکن است برای توضیح  این موضوع با کلمات جایګزین همراه شوی

به طور مثال : این یک بیماری جدید است و بدن ما هنوز آن را نمی شناسد. واکسین مانند در مقابل سایر بیماری ها در حال تولید 

د. ) برای معلومات بیشتر به لینک در آخر متن مراجعه کنید.(ناز مردم در سرتاسر جهان روی آن کار می کناست. بسیاری   

     شستن متواترد میتوانیتان صحبت کنید که به عنوان خانواده برای محافظت خود چه باید کرد . ـ مسؤولیت شخصی : با فزند ۶

. کودکان به تحسین  و موفقیت خوش میشوند. تماس های با هم تمرین کنیددر کج بازوهای خود، را  سرفهدست ها و عطسه یا 

هم تبادل نظر کنید که چګونه میتوانید مقابله با اوضاع دارد. با  تصویری تلیفونی با مادر و پدر بزرګ یا دوستان نیز نقش مهم در

 افراد دیګر را در این مدت حمایت کنید.

  زندتان وقت بګذارید و حس راحت وـ احساس خوب : یک فضای آرام در خانه باعث بحث های خوب وسالم میشود. برای فر۷

غذایی در کنارهم ، خواباندن، بلندخواندن، بازی کردن، و نوازش کردن وعده های  منیت را برایش بدهید. ساختارهای آشنا مانندآ

     حساس خوبفضای شاد برای یادګیری و داشتن ا د.  یکنبرای طفل شما مفید هستند. این همه نباید درباره ویروس کرونا باش

.کمک میکند  

 لف رسمی برای مشاوره آنالبن و تلفونی پیدا خواهید در پایین مجموعه ای از منابع اطالعاتی رسانه ها و همچنین ګزینه های مخت

  کرد . لیست ها جامع نیستند.

 

زبان ساده :                                                                                      بهنکات مربوط والدین 

www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT  2020/Covid-19  Tipps fuer Eltern  LS.html 

 

اطالعات در مورد ویروس کرونا به زبان های مختلف :                                                                   

www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus 

 

مخصوصا برای پناهنده ګان و متخصیصین 

                                                                                    :https://b-

umf.de/p/mehrsprachige-informationen-zum-coronavirus/ 

 

                             اطالعات مربوط به والدین، اطفال و جوانان در رسانه ها :                               

www.zdf.de/kinder/logo                       :اخبار کودکان * 

www.kika.de                                        :کانال کودکان * 

                     www.mdr.de/wissen/index.html   : MDR کانال دانش * 

www1.wdr.d                              :WDR پیشنهادات کانال *    

www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100  :BR پیشنهادات کانال *     

www.klick-tipps.net/coronavirus :توصیه شده توسط سازمان بررسی فدرال علیه رسانه های مضر برای جوانان * 

www.meditricks.de/cke :فیلم های معلوماتی به ذوق اطفال درباره ویروس کرونا * 

 

 

http://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT
http://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT
http://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
http://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
https://b-umf.de/p/mehrsprachige-informationen-zum-coronavirus/
https://b-umf.de/p/mehrsprachige-informationen-zum-coronavirus/
https://b-umf.de/p/mehrsprachige-informationen-zum-coronavirus/
http://www.zdf.de/kinder/logo
http://www.zdf.de/kinder/logo
http://www.kika.de/
http://www.mdr.de/wissen/index.html
http://www.mdr.de/wissen/index.html
http://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100
http://www.meditricks.de/cke*%20فیلم
http://www.meditricks.de/cke*%20فیلم
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فعلی                                                                                      پیشرفتمعلومات رسمی در مورد   

www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus :اطالعات مربوط به دولت فدرال * 

www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus :وزارت صحت عامه )بهداشت( فدرال * 

www.rki.de   :انستیتوت رابرت کوخ * 

www.infektionsschutz.de :مرکز فدرال آموزش بهداشت * 

  * اداره فدرال حمایت از شهروندان و امداد رسانی در برابر آفت های طبیعی :

https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/TT_Covid-19.html  

www.sachsen-anhalt.de :اطالعات مربوط به آیالت زکسن انهالت 

 

انات مشوره دهی امک  

 * کنفرانس فدرال برای مشاوره آموزشی . مشاوره آنالین )ناشناس و رایګان (       
https://jugend.bke-beratung.de/    : مشوره دهی برای جوانان   

https://eltern.bke-beratung.de/      : مشوره دهی برای والدین   

م و اندوه : ) رایګان (ماره تلیفون در هنګام غش *  

( ۲۰الی  ۱۴)از دوشنبه تا شنبه بین ساعت های          :اطفال و نوجوانان ـ                  111 116  

0800 1110 550 (۱۷ـ۱۹سه شنبه و چهارشنبه )                (۰۹ـ۱۱دوشنبه تا جمعه )   والدین :ـ    

  ) رایګان (: ( ۰۸ـ ۲۰) روانشناسی در زمان همه ګیر شدن کروناشماره بخش ـ       22 777 0800

() رایګان سیستم منابع مکاتب  *  

صفحه انترنتی مکتب خود مطلع شوید، یا مستقیم با اداره مکتب لطفا  از پیشنهادات موجود در  :کار اجتماعی مکتبـ 

                                                                                         . برقرار کنیدو یا نګران صتف تماس 

 معلمان مشاوره دهنده :                                                                                                          

https://www.schulerfolg-sichern.de/fileadmin/user_upload/schulerfolg-

sichern/PublicContent/Das_Programm_Schulerfolg_sichern_-

_Module/Uebersicht_BLK_2019.pdf 

 ـ مشاوره راوانشناسی مکتب : 

https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/behoerde/schulpsychologische-

beratung/kontakt/ 

https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus
http://www.rki.de/
https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/TT_Covid-19.html
http://www.sachsen-anhalt.deاطلاعات/
http://www.sachsen-anhalt.deاطلاعات/
https://eltern.bke-beratung.de/مشوره
https://eltern.bke-beratung.de/مشوره

