مشورت برای والدین
والدین نقش مهمی را در قسمت آموزش شاگردان بازی می کنند.
مطالعات متفقاً نشان می دهند که اگر والدین در دروس شاگردان سهم
بگ�ند ،ایشان در مکتب موفق تر می باشند .برای کمک کردن به کودک
ی
تان در مکتب ،ض�ور نیست که شما انگلییس را خوب بلد باشید.

کمک کردن به کودکم در یاد ت ن
گرف� انگلییس
منحیث والدین ،شدیداً توصیه می کنیم که کودک تانرا از طرق ذیل در
یاد ت ن
گرف� انگلییس کمک کنید:
•بطور مرتب برای کودک تان کتاب ها را به لسان مادری/یا انگلییس
بخوانید
•کودک تانرا تشویق کنید تا فعاالنه لسان مادری اش را تقویت و
حفظ کند
ت
آشنا� حاصل کنید و بدانید که انتظار می
•با نصاب تعلیمی آس�الیا ی
رود کودک تان چه ی ز
چ� ها را در مکتب بیاموزد.
•با کودک تان راجع به تجربه های مکتب اش صحبت کنید
ش
•هر زمانیکه سوال یا نگر نا� ای راجع به پروگرام ش
آموز� یا پی�فت
کودک تان دارید ،با معلم یا کارمند مربوطه مکتب وی صحبت کنید.
ین
والدین-ملعم� ش�کت کنید.
•در جلسات
در زمان دیدار از مکتب کودک تان ،با زنگ به ت
دف� پذیرش ،می توانید
بگ�ید .اگر
یک وقت مالقات را با یک معلم وی غرض صحبت کردن ی
انگلییس زبان مادری تان نیست و نمی توانید بر ت
اح� آنرا صحبت کنید ،می
توانید از یک دوست یا عضو خانواده تان خواهش کنید که شما را همراهی
ین
مسؤل� مکتب صحبت کنید .در عوض آن ،می توانید از
کند تا بتوانید با
ن
کت� و
ترجما�
خدمات
طریق
از
ا
ر
ترجمان
یک
که
کنید
مکتب خواهش
ب
شفاهی برایتان تهیه نماید .این خدمت برایتان بطور رایگان ارائه می گردد.

استفاد از لسان خودتان
مهم است که شما منحیث والدین زبان مادری تانرا در خانه استفاده کنید.
لسان یا لهجه مادری کودک تان ارتباط مستقیم با هویت وی دارد .تشویق
انکشاف متداوم زبان مادری کودک تان گزار عاطفی و اجتماعی را برای
کودک تان در زمان انتقال وی به محیط ش
آموز� جدید وی فراهم می
سازد.

ادامه دادن استفاده لسان مادری توسط کودک تان به وی اجازه می دهد
آموخ� انگلییس ف
تن
کا� برای
تا دانش عمومی مناسب سنش را بدون انتظار به
کسب این نوع دانش ،انکشاف دهد.
تحقیقات زیادی نشان می دهد شاگردان دارای تهداب قوی در زبان یا لهجه
مادری ،به احتمال قوی زبان انگلییس را رسیع تر می آموزند و به موفقیت
های ت
بیش�ی در مکتب نائل می گردند .در صورتیکه زبان مادری کودک در
ت
ن
طول دوران مکتب اش تاسیس و درست حمایت نشود ،آموخ� یک زبان
ف
اضا� دیگر برایش مشکل خواهد بود .بنا نهادن و حمایت کردن یک تهداب
خوب زبان مادری برای انکشاف موفقیت ی ز
آم� لسان انگلییس و مهارت های
کودکان بسیار مهم می باشد.

کمک کردن به کودکم در مکتب وی

اگر کودک تان هنوز هم محاوره ،خواندن و ت ن
نوش� انگلییس را می آموزد،
وی بحیث آموزنده زبان/لهجه انگلییس ف
اضا� ( )EAL/Dتلقی می شود و
برایش کمک های ف
تن
آموخ� انگلییس ارائه می گردد.
اضا� برای
آس�الیا محتویات نصاب تعلیمی ت
تمام شاگردان در مکاتب ت
آس�الیا را می
آموزند.
چون کودک شما انگلییس را در ی ن
ع� زمان آموزش مواد دیگر می آموزد،
م�ان سویه انگلییس اش تنظیم می گردد .ی ن
آموز� وی طبق ی ز
وظایف ش
ح�
ت
ت
ن
چن� شاگردان بیش� می گردد ،نوع مساعد� که
اینکه دانش انگلییس ی
دریافت می دارند ی ز
تغ� می کند.
ن� ی

گ
کار خان�

گ
گ
هر مکتب پالییس کارخان� خاص خودش را دارد .کارخان� برای شاگردان
فرصت می دهد تا آموزش های صنفی شانرا تحکیم بخشند ،عادات درس
ن
خوا� خوب را بیاموزند و اعضای خانواده را در آموزش شان سهیم سازند.
گ
اگر کودک تان کارخان� خود را خوب بلد نیست ،باید با معلم وی راجع به
این موضوع صحبت کنید.
گ
خواند کتاب ها در خانه دلچسپ و یک فعالیت خان� خوب محسوب می
شود .می توانید برای کودک تان بخوانید ،یا ایشان خودشان بخوانند .کتاب
ها می تواند به زبان انگلییس یا زبان مادری شان باشند و بر ت
اح� از کتابخانه
مکتب یا محل اقامت تان قابل ت
دس�یس می باشند.
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