
 راه حل برای مشکالت و يا سؤاالت که به آن رو به رو می شويد.
 آيا فرزند من بايد تمام آنچه که معلم به خانه فرستاده است را تکميل کند؟

ست. تا زمانی که برای يادگيری است. اين روش از يادگيری مستقل برای آنها نيز جديد ا برنامهنه. هدف اصلی فرزند شما ايجاد 
 آنها هر روز مشغول خواندن، نوشتن و رياضيات هستند خوب است.

 فرزند من فقط چند کلمه می نويسد. چگونه می توانم او را برای نوشتن مطالب بيشتر وادار کنم؟

قدر می توانند چتمان" صحبت می کنيم. ما اندازه گيری می کنيم که شاگردان تا چه مدت يا در مکتب، ما در مورد "استقامت ساخ
ا خود اش تانجام دهند و بعد از آن روز هدف را برای انجام کاری مشخص می کنيم. فرزند شما در حال ايجاد استقامت است 

وبی داشته است. خر مقايسه با هفته گذشته پيشرفت های بطور مستقل کار کند. بسياری از والدين متوجه شده اند که فرزند شان د
نهاست، اگر فکر می کنيد که کودک به موضوع که مکتب داده عالقه ای ندارد، می تواند در مورد چيزی که مورد عالقه آ

، خاطرات بنامه ها، ايميل ها، نمودارهای دارای برچسب، پوسترها، بررسی کتا -بنويسد. هرگونه نوشته کردن کمک می کند 
 نويسی، ليست سودا.

 به نظر می رسد فرزند من بی تحرک است. چگونه می توانم او را مجبور کنم که سخت تر تالش کند؟

يد با نوشيدن با افزايش استقامت فرزندتان طوالنی تر می شوند. ذهن خود را درگير کن -زمان يادگيری را کوتاه نگه داريد 
سی به رای بررنيد، بازی کنيد، يک فيلم کوتاه تماشا کنيد. وقتی کارخانه گی تکميل شد، بمقداری آب يا غذا خوردن، ورزش ک

قعاً در حال تالش هستيد. می معلم بفرستيد. به ياد داشته باشيد که تالش آنها را ستايش کنيد، نه نتايج کار انها را. "می ببينم شما وا
 بينم پنج کلمه زيادتر از ديروز نوشته ايد. 

من ساعت های طوالنی تری می خوابد. آيا آن خوب است؟فرزند   

شادتر و سالم تر  آيا آنها طوالنی تر می خوابند يا ديرتر به رختخواب می روند؟ اگر روال خوبی داشته باشيد، شما و فرزندتان
سايت مراجعه  به وب(…  خواهيد بود. منابع برنامه بسياری برای دسترسی به شما در تنظيم روال يادگيری در خانه وجود دارد.

  کنيد؟ نمونه در اين صفحه؟

بايد چقدر طول بکشد؟ کتبکار م  

ويکتوريا اين دستورالعمل ها را دارد:پرورش اداره آموزش و  

:2 صنف مقدماتی تا شاگردانبرای   

دقيقه است 60تا  45فعاليت های سوادآموزی که در حدود •   

دقيقه 45-30فعاليت های عددی در حدود •   

وه بندی و يادگيری مبتنی بر بازی (رنگ آميزی، آشپزی، علم، طراحی و نقاشی رايگان، رنگ آميزی، تاشو، جمع آوری، گر• 
 ساخت و گوش دادن به صداها، از جمله موسيقی).

دقيقه 45-30فعاليت بدنی حدود •   

:6تا  3  شاگردان صنفهای برای  

دقيقه 60-45سواد آموزی: •   

دقيقه 45-30تعداد: •   

دقيقه 30فعاليت های بدنی: •   

دقيقه 90درسی اضافی (علوم ، هنرهای نمايشی ، هنرهای تجسمی):  زمينه های برنامه•   


