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ادامۀ تدریس از راۀ دور برای شاگردان در مکتب جمنازیوم
دسمب تصمیم گرفتیم تا مکاتب جمنازیوم ایل  24جنوری  2021به تدریس از راۀ دور ادامه بدهند.
ما روز جمعه 18
ر
ما یم دانیم که تعداد زیاد (شاگردان) این کار را دشوار و خسته کن یم دانند .آنها برای ارتباطات اجتمایع خود دلتنگ بوده و برای شان مشکل
ز
انگبه داشته باشند.
است تا در هنگام درس خواندن در خانه
مهم است تا همه بدانند که مکتب /درس ها ادامه دارد و تعطیالت تمدید نشده است
ی
تدریس از راۀ دور مسئولیت های بزرگ را متوجه شاگردان یم سازد .خییل مهم است تا فرزند شما بداند که او در تعطیالت برس نیم برد بلکه
ر
بیشب را برای درس های خودش بپذیرد تا بتواند به هدف رسیده و کامیاب /موفق
باید به درس خواندن ادامه بدهد و در واقع مسئولیت خییل
شود..
شما به عنوان والدین چه کاری را یم توانید برای فرزند تان انجام بدهید؟
شما به عنوان رسپرست (والدین) دارای نقش مهم یم باشید و یم توانید از طریق ذیل فرزند تان را کمک کنید:
 تاکید نمایید که مکتب/درس ها ادامه دارد .در مورد اهمیت سهم ر زگرفت در تدریس از راۀ دور و اجرای وظایف که معلم یم دهد ،صحبت
کنید.
ی
.
 عالقه بگبید و از فرزند تان رببسید درس هایش چطور یم گذرد از او تقاضا کنید برای تان نشان بدهد با کدام وظایف (کار های خانگ) کارر
بیشب پیگبی کنید
یم کند .همچنان معلومات موجود در ویب سایت و  Its learningرا با دقت
ر
 در خانه یک جا را برای درس خواندن تنظیم کنید .خوب است یک ساختار را به شکل "دفب کار در خانه" بسازید و فکر کنید چگونه یم توانیددر داخل آن از کمپیوتر و وسایل دریس به یک شکل مفید استفاده نمایید.
ر
 همان روال معمول را حفظ کنید ،صبح به وقت مناسب از خواب بیدار شوید و شب به وقت مناسب به بسب بروید .تغیب دادن (روال)روزمره باعث تقویت تمرکز (حواس) و آموزش نخواهد شد.
حت در یک بخش از ترم بهاری ز
چنت به نظر یم رسد که ما مجبور خواهیم بود ر
ز
نب همه و یا بخش های از تدریس را از راۀ دور انجام
متاسفانه
ز
بدهیم .تصمیم در این مورد در زمان کوتاه اتخاذ خواهد شد .ما باید کوشش نماییم تا انگبه/عالقه برای آموزش و همچنان امید را در وجود
جوانان خود حفظ نماییم.
درست عمل نیم کند یا اگر با ز
اگر ز
ر
چبی به کمک نیاز دارید از ر ز
گرفت تماس با مکتب دری غ نکنید .معلمان ،ادارۀ مکتب و Elevhälsan
چبی به
ز
ر
(بخش خدمات صیح شاگردان) موجود یم باشند تا بتوانند حت در زمان که فرزند شما از راۀ دور درس یم خواند نب به او کمک و حمایت ارائه
نمایند.
َ
دسمب ،اکنون ز
نب مکتب تعطیل نیست این امکان وجود خواهد داشت در صورت نیاز تا بتوانید به مکتب آمده و کار های
دقیقا مانند ماۀ
ر
سبی کنید و موارد مشابه دیگر.
عمیل را انجام بدهید ،کمک دریافت نمایید ،امتحان را ر
ی
معلومات در مورد چگونگ ررسایط به طور مشخص برای فرزند خود را یم توانید از طریق  It´s learningو یا هم معلمان راهنما ما بدست
بیآورید.

ما مراقب هستیم ،استقامت به خرچ یم دهیم و فاصله را حفظ یم کنیم
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