
 ورقه معلوماتی  سواد و اعداد آموزی
حمایت نمودن اطفال تان

 سواد آموزی  چی است؟

ارزیابی و تشویق نمودن فعالیت های سواد آموزی 	 
اطفال تان 

تشریک دانش تان و توضیح دادن طرز استفاده 	 
سواد آموزی در زندگی روزمره

تشویق نمودن طفل تان به خواندن و مرور کردن 	 
متون متخلف مانند روزنامه ها، داستان ها، 

کاریکاتور ها، مجالت، ویب سایت ها، ایمیل ها، 
تقسیم اوقات ها، هدایات و دستوراالعمل های 

آشپزی

تشویق نمودن طفل تان به نوشتن و طرح ریزی 	 
برای مقاصد مختلف با استفاده از منابع الکترونیکی 

– دعوتنامه ها، نامه های تشکری، لست های 
خریداری، پیغام ها، ژورنال ها و سالید های 

الکترونیکی

تشویق نمودن طفل تان به خواندن و شنیدن برای 	 
مقاصد مختلف – شریک ساختن فکاهی ها، دادن 

هدایات یا پرسیدن معلومات

مشارکت عشق و عالقه به زبان	 

بحث نمودن راجع به اینکه متون چگونه می توانند 	 
نظر به هدف و شنونده متفاوت بنظر برسند 

– بطور مثال، پیغام های کتبی تیلفونی بشکل 
متفاوت تر از مقاالت درسی نوشته می شوند  

صحبت کردن راجع به مطالب جالب، سرگرم کننده 	 
 یا مفیدی که خوانده یا شنیده اید

بحث نمودن راجع به نویسندگان، تولید کنندگان، 	 
کارگردانان یا نقاشان مورد عالقه تان و چیز هائیکه از 

آنان خوش دارید

بحث نمودن راجع به  یک لغت یا جمله جدید یا 	 
جالب و جستجوی آن از طریق دیکشنری های چاپی 

یا الکترونیکی

بازی نمودن بازی های انکشاف دهنده دانش و لذت 	 
بردن از لغات 

استفاده کردن از منابع جامعه، محلی و کتابخانه 	 
های مکاتب، کلپ ها، گروه های اجتماعی و ویب 

سایت ها برای کسب معلومات
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 سواد آموزی به معنی توانایی در خواندن، نوشتن، طرح ریختن، صحبت کردن و شنیدن به 
 شیوه ایست که بما قدرت می بخشد تا با دیگران بطور مؤثرانه مفاهمه نموده و دنیای 

اطراف خویشرا درک نمائیم.  

چرا سواد آموزی مهم است؟
سواد آموزی نقش کلیدی را در قسمت حصول اطمینان از فراهم آوری بهترین امکانات برای موفقیت اطفال 

تان در مکتب و زندگی روزمره شان ایفا می کند.  سواد آموزی بما اجازه می دهد تا یک سلسله مواد کتبی، دیداری و 
شفاهی بشمول کتابها، روزنامه ها، مجالت، تقسیم اوقات ها، دی وی دی ها، پروگرام های تلویزیونی و رادیویی، لوحه 

ها، نقشه ها، مکالمات و هدایات را بدانیم. 

روش های حمایت از انکشاف سواد آموزی طفل تان
تحقیقات نشان می دهدکه انگیزش و موفقیت اطفال زمانی بهتر می شود که والدین یا مواظبت کنندگان در تحصیالت اطفال 

شان سهم می گیرند. 

کارهای متعدد روزمره موجود اند که می توانید برای تقویت بخشیدن آموزش سواد آموزی اطفال تان انجام دهید. بشمول: 



 اعداد آموزی  چی است؟

برای کسب معلومات بیشتر راجع به طریقه کمک نمودن به طفل تان در قسمت سواد و اعداد 
آموزی، به ویب سایت  www.education.qld.gov.au/parents/map   مراجعه کنید یا با 

معلم طفل تان و یا مکتب وی در تماس شوید.

 ورقه معلوماتی  سواد و اعداد آموری
حمایت نمودن از طفل تان
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 دانستن اعداد آموزی به معنی استفاده مطمئنانه و مؤثرانه ریاضی برای برآورده ساختن 
ضروریات روزمره زندگی می باشد.

چرا اعداد آموزی مهم است؟
 اعداد آموزی شما را در قسمت انکشاف دادن طرز تفکر و استدالل منطقی در زندگی تان قدرت می 

 بخشد. ما به اعداد آموزی جهت حل کردن مشکالت و درک کردن زمان، اعداد، طرح ها و اشکال در فعالیت 
هایی مانند آشپزی، خواندن یک نقشه یا بل، خواندن هدایات و حتی بازی های ورزشی ضرورت داریم. 

طریقه های حمایت از انکشاف اعداد آموزی طفل تان
تحقیقات نشان می دهد که انگیزش و موفقیت اطفال زمانی بهتر می شود که والدین یا مواظب کنندگان در تعلیم و تربیه 

اطفال شان سهم می گیرند.

کارهای متعدد روزمره موجود اند که می توانید برای تقویت بخشیدن آموزش سواد آموزی اطفال تان انجام دهید. بشمول: 

تشویق نمودن اطفال به استفاده از زبان ریاضی – چه 	 
مقدار، چقدر بزرگ، چقدر کوچک، چند عدد

بحث نمودن راجع به استفاده از اعداد، طرح ها و 	 
اشکال در زندگی روزمره – اعداد در کتاب ها، طرح ها 
یا اشکال سه بُعدی و یا طرح های زمین های بازی، در 

خانه و سبک های معماری موجود اند

صحبت نمودن راجع به مواقعی که شما ریاضی را در 	 
کارهای روزمره و امورات زندگی حقیقی تان استفاده می 
کنید – آشپزی، خواندن نقشه ها، ساختن و بازی های 

ورزشی 

کاوش نمودن موقعیت ها در زمان خریداری، بودیجه 	 
سازی و طرز استفاده از کریدت کارت ها 

برآورد کردن، اندازه گرفتن و مقایسه نمودن طول ها 	 
و بلندی ها، سنجش نمودن سنگینی یا ُسبکی اشیا و 

تخمین زدن ظرفیت ظروف 

صبحت نمودن راجع به طرق مختلف حل نمودن  یک 	 
مشکل

استفاده نمودن از ابزار روزمره مانند متر اندازه گیری 	 
یا ترازوی آشپزخانه و بحث نمودن راجع به واحد های 

وزن ها

پرسیدن این جمله  ’آیا این منطقی است؟ ‘ ،  ’آیا این جواب 	 
قانع کننده است؟ ‘  یا  ’آیا می توانیم اینرا به یک طریقه 

دیگر انجام دهیم؟‘  

مشاهده و استفاده نمودن تقسیم اوقات ها، جنتری ها 	 
و ساعت ها برای مقاصد مختلف مانند زمان مطالعه، 
پالنگذاری رخصتی رفتن و استفاده از ترانسپورت عامه

کمک نمودن به طفل تان در قسمت سنجش نمودن 	 
قیمت های اشیا و چه مقدار پول باید پس گرفت

بازی نمودن بازی های اعدادی با استفاده از مجالت، 	 
کتابها، روزنامه ها و نمبر پلیت ها

تنظیم نمودن، تقسیم بندی و حساب نمودن مجموعه 	 
ای از اشیا مانند سامان های بازی، کتاب ها، لباسها و 

بوت ها.


