Om hjemmeskole – pashto

په کور کې د زده کړو د الس ته راوړلو په هکله
معلومات
د کرونا ناروغۍ د اخته کېدو او د مخنیوي له امله په ناروې کې ښوونځي تړل شوي دي .که څه هم ښوونځي تړلي
دي ،خو درس یې نه دی بند شوی .د ښوونځیو بندول پدې معنی دي چې په ناروې کې ښوونکي او چارواکي د زده
کوونکو د زده کړی لپاره باید نورې د تدریس الرې ومومي .په ناروې کې زده کوونکي  ،په ښوونځیو کی د یو بل د
نه لیدو له کبله باید هېڅ زده کوونکی له زده کړې بې برخې پاتې نه شي

په کور کې زده کړه څه شی ده ؟
په کور کې د زده کړه معنی دا ده چې زده کوونکي باید په کور کې تدریس تر السه کړی  .دا د ښوونځیو او ښوونکو
مسئولیت دي چې زده کوونکي درس او تمرینونه ترالسه کړي  .ښوونځی باید د زده کوونکي سره اړیکه ولري او ډاډ
ترالسه کړي چې زده کوونکی په دی پوه شوي چې څه وکړي او څنګه خپله دنده سرته ورسوی.

په کور کې زده کړه څنګه پرمخ ځي؟
هره ښوونځي او هریو ښوونکي د خپل ځانه خاص د تدریس میتودونو او روشونه لری  ،نو کیدای شی چی د زده
کوونکو کورنۍ دندې هم سره توپیر ولري .ځینې ښوونکي د کمپیوټر  ،ټابلیټ یا تلیفون په مرسته د خپلو زده کوونکو
سره خبرې کوي .کیدای شی چی ښوونکی ونشي کولی هره ورځ له ټولو زده کوونکو سره خبرې وکړي ،نو له دې
کبله زده کوونکی خپلی ورځني دندې د بریښنالیک یا نورو وسیلو په مرسته ترالسه کوي

که څه هم ښوونځی بند دي ،ولې یو شمیر زده کونکي ښوونځي ته ځي؟
که څه هم ښوونځي د ډیرو زده کوونکو له پاره تړل شوي ،خو بیا هم ،ځینې د ابتدایی ښوونځیو زده کوونکي
،ښوونځي ته د تګ اجازه لري .دا هغه ماشومان دي چې پالرونه او میندي یې اساسه او مهمی ټولنیزی دندی لری.
والدین باید دا موضوع د ښوونځي سره روښانه کړي.
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کله زده کوونکي بیرته ښوونځي ته راځي؟
حکومت پریکړه کوي چې کله به ښوونځي بیا پرانیستل کیږي .دوی پریکړه کړې چې ترټولو لومړی د ټیټو ښوونځیو
زده کوونکي کولی شي چې بیرته ښوونځي پیل کړی .پدې اړه چې څنګه زده کوونکي کولی شي په ټولګي ،د تفریح په
تدریس په وخت ,وخت کی او یا په کوم بل ځای کې چی درس ورکول کیږي ،د بیلګی په توګه د ښوونځي نه د باندی
کی سره یو ځای وی ،مقررات جوړ شوي دی .مقررات باید د زده کوونکو او کارمندانو څخه یو بل باندې د اخته کیدو
مخه ونیسي .مقررات باید د زده کوونکې او کارمندانو د یو بل نه د اخته کیدو مخ نیوي وکړي  .ښوونځی باید والدین
خبر کړي چې کله او څنګه زده کوونکي کولی شي ښوونځي ته بیرته راستون شي.

په اوسنی حالت کی چې زده کوونکي  ،د ښوونځي او ټولګیوالو سره هره ورځ نه ویني
،څنګه کولی شي چی د یو بل سره اړیکه وساتي ؟
اوس چې زده کوونکي د پخوا په څیر خپلو ملګرو سره لیدنه او کتنه نشی کوالی  ،دوی کولی شي چی د ډیجیټل وسیلې
له الری یو بل سره اړیکه وساتي ،ځکه چې که څه هم ښوونځي تړلی دی دا ښه ده چې زده کوونکي یو بل سره
وګورئ.کله چې ښوونکی د تلیفون کمپیوټر یا ټابلیټ له الرې درس ورکوي ،د زده کوونکي له پاره مهمه ده چې پکې
ګډون وکړي ،تر څو چی مهمی او ضروری ګتی د خپل ښوونکي څخه ترالسه کړي.

په تدریجي بڼه د ښوونځیو د پرانستلو په اړه کوالی شي په دغه پاڼه کی
 .په مختلفو ژبو ډیرمعلومات ترالسه کړي helsenorge.no.
https://helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak
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