
Literacy tips to help your child 
Before School - Year 2
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هرفرصتهر طفل، 

رهنمائی هائی در مورد سواد 
آموزی برای مساعدت 

به طفل تان
قبل از مکتب – صنف ٢



کمک به طفل تان که 
بخواند، بنویسد، صحبت 

کند و گوش دهد

برای برقرای ارتباط از فعالیت 
های هر روزه 

در خانه 
استفاده کنید. 

شعرها و ترانه ها را    •
تقسیم کنید و طفل تان 
را تشویق کنید در خواندن 

آن ها به شما بپیوندد.

• به طفل تان گوش دهید و 
به عقاید آنها با سواالتی 
دیگر پاسخ دهید و از آنها 

معلومات بیشتر بخواهید. 

• به حروف و کلمات اطراف خود اشاره کنید و درباره آنها صحبت 
کنید. به عنوان مثال جعبه های سریال، منبرهای پالک موتر ها، 

عالمت ها.

• چیزهای ساده را با یکدیگر بپزید. دستور غذایی را با صدای بلند 
بخوانید، و بگویید که در حال اجنام چه کاری هستید.

• عضو خانه سامان بازی toy library شوید و با یکدیگر سامان بازی 
انتخاب کنید. 

• به روزنامه های تبلیغاتی نگاه کنید و درباره چیزهایی که حراج شده 
اند، صحبت کنید. 

• درباره فوتوهای خانوادگی و تاریخ آنها صحبت کنید. 

قصه گویی 
قصه گویی یکی از بهترین روشها برای انکشاف فنون لسانی و 

شنوایی طفل می باشد و همچنین حس تخیل طفل را باال می برد. 

شما می توانید قصه ای بگویید و یا طفل تان را تشویق به قصه 

گفنت کنید. 

قصه گویی ممکن است در مورد موارد زیر باشد: 

یک کاراکتر مورد عالقه از کتاب یا پروگرام تلویزیون.   •

یکی دیگر از اعضای خانواده.   •

سامان بازی مورد عالقه   •

طفل تان.

 

اگر این فعالیت ها به لسان مادری طفل، و در صورتی که به انگلیسی 
خود مطمئن هستید، به لسان انگلیسی اجنام شود، بسیار سودمند 

خواهد بود.

این نشریه به صورت الکترونیکی به لسان انگلیسی و ٢٣ لسان دیگر 
در ویبسایت Families as Partners in Learning (خانواده ها به عنوان 

www.education.vic. :همکاران در یادگیری) قابل دسترس می باشد
gov.au/about/directions/familiesaspartners/schools/

connecting.htm

از کجا می توامن کمک بگیرم؟
معلم طفل تان

معلم طفل تان می تواند به شما مشوره بدهد تا بتوانید به یادگیری 
مهارت های سوادآموزی طفل تان کمک کنید. معلم طفلتان در مورد 

چگونگی کمک به انکشاف مهارت های سواد آموزی او به شما 
مشوره داده می تواند. برخی از موضوعاتی که می توانید درباره آن با 

معلم طفل تان صحبت کنید عبارتند از: 

سطحی که طفل شما فعالیت های سوادآموزی به آن نائل   •
می شود.

اهدافی که طفل شما در رابطه با سوادآموزی دارد و چگونه شما   •
می توانید از طفل تان پشتیبانی کنید تا به آن اهداف دست یابد. 

تدابیری که شما می توانید از آن استفاده کنید تا در زمینه هایی   •
که طفل شما مشکل دارد به او کمک شود. 

منابع آنالین
ویبسایت نو Connect-Primary (ارتباط – ایتدایی) دولت ویکتوریا امر 
ارتباط با ابزارهای یادگیری بسیار خوب را از کمپیوتر خانه، کمپیوتر 

کتابخانه منطقه یا احتماأل کمپیوتر مکتب را برای شما به آسانی 
میسر می کند.

به ویبسایت Connect-Primary (ارتباط – ایتدایی) در
 http://www.education.vic.gov.au/primary بروید.

این سایت ها از طریق معلمین مورد بررسی قرار گرفته تا اطمینان 
حاصل شود که این ویبسایت ها برای اطفال مناسب می باشد. 

یادتان باشد، که اگر به ویبسایت های دیگر که در ویبسایت
 Connect-Primary (ارتباط - ابتدایی) ثبت نشده است می روید به 

خاطر امنیت، هرگز معلومات شخصی مانند نام کامل خود و یا 
طفلتان، نام مکتب، منبر تیلفون یا آدرس را به کسی که آنالین است 

و او را منی شناسید، ندهید.

Ultranet (آلترانت) یک سیستم آنالین نو می باشد که به شما 
معلوماتی درباره یادگیری طفل تان در مکتب می دهد. این یک سایت 

ایالتی و امن می باشد که متامی متعلمین، پدر و مادرها 
و معلمین می توانند از طریق انترنت به آن دسترسی داشته باشند. 
www.education.vic.gov. (آلترانت) به ویبسایت Ultranet برای دیدن

au/about/directions/ultranet/benefits/parents.htm مراجعه 
کنید.

خانواده ها اولین و مهمترین تاثیر را بر پیشرفت اطفال می گذارند 
و نقش بسیار مهمی در یادگیری طفل شان دارند. 

روش های بسیار زیادی است که شما می توانید با آنها مهارت های 
صحبت کردن، گوش دادن، خواندن و نوشنت اطفالتان را از طریق بازی 

کردن و فعالیت های هر روزه خانوادگی، انکشاف دهید. 

این نشریه رهنمائی هائی برای شما، یا دیگر افراد خانواده در رابطه با 
اجنام فعالیت های هر روزه ای است که می توان با طفل اجنام داد تا 

مهارت های سوادآموزی او را انکشاف منود.



همچنین این بسیار مهم 
است که به طفل تان نشان 

دهید که شما نیز هر روز برای 
هدف های مختلف چیزهایی را 

می خوانید. به طور مثال: 
دستورهای غذایی، کارت های 

تبریک، جنتری ها، لیست های 
خرید، تکت های روی خوار و بار، 

دستور العمل ها، نقشه ها، 
روزنامه ها، ایمیل ها، عالمت ها، 

ویبسایت ها و غیره. 

صحبت از کتاب بخش مهمی از خواندن است. قبل از خواندن، در طی 
خواندن و بعد از خواندن کتاب با طفل تان درباره کتاب گپ بزنید و واقعأ 

طفل تان را تشویق کنید تا درباره ایده هایشان صحبت کنند و درباره 
کتاب سوال بپرسند. این منونه سوال هایی است که شما می توانید در 

زمان دیگری قبل، در طی و بعد از خواندن کتاب بپرسید: 

در چه زمینه ای خوش داری کتابی بخوانی؟   •

آیا می خواهی کتابی را انتخاب کنی که آن را می شناسی؟   •

به جلد نگاه کن – درباره این کتاب چه تصور می کنی؟   •

در این عکسها چه چیزی دارد رخ می دهد؟   •

تصور می کنی که بعدأ چه اتفاقی می افتد؟   •

پارت مورد عالقه ات کدام قسمت بود؟   •

کاراکتر مورد عالقه ات در این قصه که بود؟ چرا این کاراکتر برایت    •

مقبول است؟

اگر می توانستی آخر قصه را عوض کنی، چه چیزی را عوض    •
می کردی؟ 

ایده های خواندن
با یکدیگر به ویبسایت FUSE برای متعلمین مکتب ابتدایی بروید و    •

بر روی کوییز Quiz (پرسش ها) 
کلیک کنید و کوییزهایی را 

اجنام دهید.

وقتی طفل شما چیزی درباره    •
جتربیاتش به شما می گوید 

آن را نوشته کنید و سپس آن 
نوشته را با یکدیگر بخوانید.

به کتابخانه منطقه تان و یا    •
کتابخانه مکتب بروید و با 

یکدیگر کتابی را انتخاب 
کنید.

در ویبسایت FUSE برای متعلمین مکتب ابتدایی ، با کلیک کردن بر    •
روی Find out (بیابید) معلوماتی درباره جهان بیابید.

در اینجا چند اندرز برای شروع قصه گویی: 

با تغییر صداها، گدی خیمه شب بازی، وسائل تیاتر یا گدی   •

انگشتی قصه را هیجان آمیز کنید. 

با چیزی شروع کنید که برای طفل شما جالب است.  •

کاراکتر و موقعیتی ایجاد کنید.   •

با یکدیگر خبوانید 
خواندن یکی از روشهای مهم برای مرتبط ساخنت میان کلمه 

گفتاری و نوشتاری می باشد. 

خواندن برای طفل تان مورد بسیار با ارزشی است. چند اندرز در اینجا 
ذکر شده است: 

•  طفل تان را تشویق 

کنید تا کتاب ها، 
کاتولوگ ها، قصه های 

صوتی – تصویری یا دی وی 
دی ها را انتخاب کنند.

•  درباره عکس های در کتاب 
صحبت کنید و طفل تان 
را تشویق کنید تا در مورد 
آن عکس ها صحبت کند.

•  از کتاب هایی استفاده کنید که کلمه ای ندارند تا از این طریق 
حس تخیل، ایده ها و دایره لغات طفل تان را با استفاده از نامیدن 

اشیاء در عکسها انکشاف دهید.  

•  کتاب و قصه های مورد عالقه طفل تان را دوباره بخوانید. 

از طفل تان حمایت کنید که خودشان کتابی با عکس درست    •
کنند و سپس قصه را برای شما ”بخوانند“. 

خواندن قصه با طفل تان از زمانی آغاز می شود که طفل شما 
با قصه آشنا می شود و می تواند مقداری از خواندن را خودش 

اجنام دهد. 

وقتی طفل شما برای شما قصه ای می خواند، زمانی را اختصاص 
دهید تا کلمات نامعلوم را حل کنید و از او سواالتی بپرسید و ببینید 

که آیا مورد خوانده شده را فهمیده اند یا خیر. 



چالش خواندن استانی 
 Premier’s Reading Challenge

چالش خواندن استانی روش بسیار مقبولی برای متعلمین ویکتوریا 
تا خواندن شان را انکشاف دهند. متعلمین تشویق شده اند که 

تعداد ٣٠ کتاب را بخوانند و یا جتربه کسب کنند. با این امر به 
مرحله دستیابی به هدف می رسند. اگر طفل شما جدیدأ شروع 

به خواندن کرده است، شما می توانید با خواندن کتاب برای آنها، یا 
درباره کتاب، کلمات و عکس ها با آنها صحبت کنید و از این طریق 

آنها ”جتربه“ کسب می کنند. برای کسب معلومات بیشتر درباره 
http://www.education.vic. چالش خواندن استانی به ویبسایت

gov.au/prc/default.htm بروید. 

موقعیت هایی برای نوشنت در 
خانه در هر روز: 

همچون خواندن، نوشنت نیز یک فعالیت هر روزه در خانه می شود. 
بگذارید طفل شما ببیند که شما نیز نوشته می کنید.

از بعضی از این ایده ها برای نوشنت در خانه استفاده کنید: 

یک لیست خرید   •

بنویسید و به لیست 
اضافه کنید و وقتی 

موارد را می خرید یا آن ها 
را از کیسه های خرید در 
می آورید، در کنار آن مورد 
در لیست تان تیک بزنید.

یک محل اعالنات داشته   •

باشید تا پیغام های 
خانواده را بر روی آن نوشته 

کنید.

با یکدیگر منو خوراک هفتگی نوشته کنید.  •

در آلبوم فوتو خانوادگی تان توضیح زیر فوتو نوشته کنید.  •

در چیزی که طفل تان خلق کرده و یا کار دستی هنری او عنوانی   •

نوشته کنید.

کارت های تبریک، کارت سالگره تولد و کارت برای عرض تشکر   •

بسازید و نوشته کنید.

یک جنتری خانوادگی داشته باشید و بر روی آن وقایع مهم خانواده   •

را نوشته کنید. درباره وقایعی که می آید به طفل تان توضیح 
دهید به عنوان مثال کجا، کی، چه کسی در آجنا خواهد بود. 

درباره واقعه ای و یا   •

کاراکتری یک نقاشی 
ترسیم و یا رنگ آمیزی 

کنید.

با استفاده از قابوس نامه   •

کلمات را توضیح دهید.

توضیح دهید که راجع به   •

کار نویسنده ها و طراحان 
کتاب صحبت کنید.

درباره چیزهای مهم یک   •

کتاب توضیح دهید - روی جلد، عطف، مضمون صفحات، 
عنوان و غیره.

خواندن و نوشنت دست در دست 
هم دارند

شروع نوشنت از خط خطی کردن و ترسیم آغاز می گردد. این مرحله 
بسیار مهمی است و ضرورت دارد که اطفال را به این امر تشویق کرد. 
از طفل تان بخواهید که نوشته اش را با صدای بلند بخواند. جایی را 

در نظر بگیرید تا دست نوشته هایشان را نگه داشته و در معرض دید 
قرار دهید. 

از جتربه طفل استفاده کنید تا اتصالی میان صحبت کردن، نوشنت، و 
خواندن بیابید. در اینجا چند مرحله ذکر شده است: 

از طفل تان پرسان کنید که درباره جتربه ای که برایشان مقبول    •
بوده است، صحبت 

کنند.

از طفل تان پرسان کنید    •
که خوش دارند کدام 

قسمت این صحبت را 
برایش نوشته کنید.

وقتی طفل شما صحبت    •
می کند ایده هایش را 

نوشته کنید. از زبان طفل 
نوشته کنید.

از طفل تان بخواهید که نوشته را برای شما بخواند.   •

شاید طفل شما بخواهد نقاشی ترسیم کند و یا چیزی بسازد    •

که متناسب با منت است.

<a src=’www.allgraduates.com.au/index.php?Do=ContentView&pageno=100&transdocid=388>deecd_brochure_-_literacy_p-2_388</a>


