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 تنبیھات رئیسیة للتعلم من المنزل لعائالت الالجئین والمھاجرین األوائل 

 
 إن خدمات التعلیم المبكر والمدارس ھم شركاء لكم ویمكنھم دعم تعلم طفلكم من المنزل. •

 
ولیس من المتوقع منكم أن تحلوا محل المعلم. وتذكروا أن  -وسیكون لدى معلم طفلكم خطة یتبعھا للتعلم من المنزل  •

 المعلمین یعملون أیضاً من المنزل وسیكون لدیھم جدولھم الزمني الخاص بھم وعائالتھم الشخصیة لالھتمام بھا. 
 

لكم جمیعا لیتمكن كل طرف من معرفة ما یتوقعھ. یحدث من المھم أن یكون لدیكم روتین أو جدول زمني مناسب  •
 التعلم في جمیع األوقات، ویمكن نسجھ في روتین عائلتك.

 
یمكن التعلم بأیة لغة كانت. إذا كانت لغتكم األم ھي لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة، فاستخدموا ھذه اللغة عند التواصل  •

 ألنشطة المقدمة، ویمكن إكمال النشاط باللغة اإلنجلیزیة مع طفلكم. یمكنكم استخدام لغة المنزل للحدیث عن ا
 (أو بلغة المنزل).

 
إذا كانت لدیكم أي مشاكل أو كنتم قلقین بشأن تعلم طفلكم في المنزل، فیجب علیكم أوالً االتصال بمدرسة طفلكم. إذا تعذر  •

 قرب مكتب تابع لوزارة التربیة والتعلیم. علیكم االتصال بمدرسة طفلكم أو لم یتصل معلم الطفل بكم، فیرجى االتصال بأ
 

 تفقد مواقع وزارة التربیة والتعلیم للحصول على آخر التحدیثات حول التعلیم: •
o https://parents.education.govt.nz/ 
o https://www.education.govt.nz/ 

 دعم الراحة النفسیة في المنزل 
 في حین یشغلكم القلق بشأن تعلم طفلكم خالل ھذا الوقت، فإن راحة عائلتكم النفسیة ھي األمر األكثر أھمیة. 

 
 فیما یلي بعض النصائح المفیدة لدعم راحتكم النفسیة 

 حافظوا على ھدوئكم وطمأنوا أنفسكم وأطفالكم بأننا جمیعاً نبذل قصارى جھدنا في ھذه األوقات غیر االعتیادیة.  •
یحصل التعلم كل یوم وبأیة لغة كانت. استخدموا أیة لغة تفضلون استخدامھا عند التحدث مع طفلكم واستكمال أنشطة  •

 التعلم معھ. 
ركزوا على األشیاء التي یمكنكم القیام بھا للحفاظ على صحتكم وسعادتكم ونشاطكم مثل الجري في الفناء الخلفي  •

 والقفز والرقص والبستنة. 
مثل لعبة ترتیب القصاصات إلكمال الصورة، واالستماع إلى قراءة طفلكم، وطھي الطعام  -جماعیة  قوموا بأنشطة •

 معاً، والتواصل مع األصدقاء والعائالت عبر اإلنترنت. 
التحدث ھو وسیلة تعلم قیمة للغایة. تحدثوا مع طفلكم عن األنشطة التي تقومون بھا؛ واشرحوا للطفل عن سبب  •

 ھذه الطریقة المعینة؛ و شجعوا طرح األسئلة. إذا لم تعرفوا اإلجابة، فابحثوا عنھا معاً. قیامكم باألشیاء ب
نظموا وقتكم ألنشطة مختلفة ورتبوا برنامجكم. شجعوا أطفالكم للتوصل إلى أفكار جدیدة.  -في كل یوم على حدة  •

ة من المدرسة، وقد تكون أشیاء یستمتعون أتیحوا لھم الفرص لتجربة أنشطة التعلم المختلفة. قد یتم إرسال ھذه األنشط
 بھا، أو أنشطة تقررون أنھ من الجید القیام بھا معاً في المنزل. ال تضغطوا على طفلكم إذا بدت علیھ الحیرة. 

إذا انتابتكم شكوك حول أمر ما، فاطلبوا توضیحات من المدرسة أو المعلم، أو العائالت األخرى أو األصدقاء أو مقدم  •
 الدعم لعائلتكم. 
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 دعم التعلم في المنزل 
حاً. باإلضافة إلى برنامج التعلم عن بعد الذي تعده مدرسة طفلكم، فإن الموقع اإللكتروني للتعلم من المنزل ال یزال متا

تتوفر علیھ التوجیھات ومجموعة متنوعة من الموارد المقدمة عبر اإلنترنت تغطي مراحل التعلیم منذ التعلم المبكر إلى 
 المدرسة الثانویة. تحدثوا إلى معلم طفلكم حول الموارد المناسبة لتعلیمھ.

 
https://learningfromhome.govt.nz/ 
 

 السالمة الرقمیة
إذا كان طفلكم  یستخدم  كمبیوتراً أو جھازاً  آخر للتعلم من المنزل، فمن المھم التأكد من استخدامھ اآلمن  لھ. فیما یلي 

 بعض االقتراحات للتأكد من أنھ تم إعداده للتعلم.
 

 ) على األجھزة المستخدمة في العمل المدرسي.N4Lتتوفر خدمة السالمة لدعم التعلم عبر شبكات اإلنترنت ( •
 یقوم عامل تصفیة الویب بحظر المواقع التي قد تكون ضارة باألطفال.

 والسالمة عند استخدامھ اإلنترنت. لمزید من المعلومات:تحدثوا مع طفلكم حول الحفاظ على األمن  •
o  اتصل بـNetsafe أو723 638 0508على ، 
o  قم بزیارة موقعNetsafe 

 ة ما یجري.اطلبوا من طفلكم حین استخدامھ لإلنترنت أن یجلس في مكان یمكنكم فیھ مراقب •
 حاولوا تجنب الوھج المباشر أو االنعكاسات على الشاشة. •

 
إذا كنتم غیر متأكدین من كیفیة التحضیر للتعلم فیرجى إعالم مدرستكم أو المركز بذلك. قد ترغبوا في طلب المساعدة من 

 أحد أفراد العائلة أو الجیران أو األصدقاء.
 

ور آخرین یمرون بوضع مماثل، فیرجى تشجیعھم على التحدث مع المركز أو إذا كنت تعرف أي عائلة أخرى أو أولیاء أم
 المدرسة.
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