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كودكان، تمامى 
 فرصت هاتمامى

راهکارهای مربوط به 
سوادآموزی برای کمک 

به فرزندتان
پیش دبستانی تا سال ٢ 



کمک به فرزندتان در خواندن، 
نوشنت، صحبت کردن و 

گوش کردن

استفاده از فعالیت های روزانه 
برای ایجاد 
ارتباط در 

منزل 
شعرها و آوازها را با    •

فرزندتان بخوانید و او را 

تشویق کنید تا در این کار 

شرکت کند.

•  به فرزندتان گوش کنید و 

به ایده های آنان با طرح 

پرسش، پاسخ دهید و از آنها اطالعات بیشتر بخواهید. 

•  به حروف و کلمات پیرامون خود اشاره کنید و درباره آنها صحبت 

کنید. برای مثال، جعبه های غذای غله ای مخصوص صبحانه ، 

شماره پالک ماشین ها، عالیم.

•  با یکدیگر چیزهای ساده بپزید. دستور پخت غذایی را بخوانید، 

درباره آنچه که در حال اجنام آن هستید، صحبت کنید. 

•  به عضویت یک کتابخانه اسباب بازی درآیید و اسباب بازی ها را با 

همدیگر انتخاب کنید. 

•  به کاتالوگهای فروشگاهها که در جعبه پستی تان گذاشته می 

شود، نگاه کنید و در مورد چیزهایی حراجی صحبت کنید.

•  درباره عکس های خانوادگی و سابقه خانوادگی صحبت کنید. 

 

داستان گویی 
داستان گویی روش بسیار خوبی برای توسعه مهارت های زبانی 

و شنیداری و نیز رشد قوه تخیل فرزند شماست. شما می 

توانید یا خود برای فرزندتان داستان بگویید یا او را به گفنت 

داستان ترغیب کنید. 

داستان گویی می تواند درباره این موارد باشد: 

یک شخصیت محبوب   •

از یک کتاب یا برنامه 

تلویزیونی

یک عضو دیگر خانواده  •

اسباب بازی مورد عالقه   •

فرزندتان 

سرگرم کردن فرزندتان در این نوع فعالیت ها به زبان اول خود و به زبان 
انگلیسی، چنانچه به آن تسلط دارید، می تواند بسیار مفید باشد.

نسخه های الکترونیکی این بروشور به زبان انگلیسی و 23 زبان دیگر 
از قسمت خانواده ها بعنوان شرکایی در امر یادگیری در وبسایت 

www.education.vic.gov.au/about/directions/familiesaspartners/
schools/connecting.htm قابل دسترسی می باشند. 

از کجا می توامن کمک بگیرم؟
معلم فرزندتان

معلم فرزندتان می تواند در خصوص آنکه چگونه می توانید مهارت 
های سوادآموزی فرزند خود را ارتقا دهید، توصیه های را ارائه کند. 

برخی از مواردی که می توانید درباره آنها با معلم صحبت کنید 
عبارتند از:

میزان پیشرفت فرزندتان در تکالیف مربوط به سواد آموزی  •

اهدافی که فرزند تان برای دستیابی به آنها در سوادآموزی تالش   •
می کند و آنکه شما چگونه می توانید او را در دستیابی به این 

اهداف کمک کنید.

استراتژی هایی که شما می توانید برای کمک به فرزند خود در   •
مواردی که برایش دشوار است، استفاده کنید. 

منابع آنالین
وبسایت جدید دولت ویکتوریا موسوم به Connect-Primary ارتباط با 

وسایل آموزشی برتر را از کامپیوتر خانه، کامپیوترکتابخانه محلی، یا 
شاید مدرسه شما آسان می کند. 

http://www.education.vic. به آدرس Connect-Primary از وبسایت
gov.au/primary بازدید کنید.

سایت های موجود در Connect-Primary توسط معلمین برای 
اطمینان از مناسب بودن آنها برای کودکان، کنترل شده اند.

به یاد داشته باشید، چنانچه به سایر وبسایت هایی که در
Connect-Primary وجود ندارند دسترسی داشته باشید، بدالیل 

ایمنی، نباید هیچگاه مشخصات فردی خود را مانند نام خود یا نام 
کامل فرزند خود، مدرسه، شماره تلفن، یا آدرس را به کسی که منی 

شناسید، بصورت آنالین ارائه کنید.

Ultranet یک سیستم جدید آنالین است که اطالعات مربوط به 
یادگیری فرزندتان در مدرسه را در اختیار شما قرار می دهد. این یک 

سایت ایالتی و امن است که دانش آموزان، والدین و معلمان می توانند 
 Ultranet از طریق اینترنت به آن دسترسی داشته باشند. از وبسایت
www.education.vic.gov.au/about/directions/ultranet/ به آدرس

benefits/parents.htm بازدید کنید. 

خانواده ها اولین و ماندگارترین تاثیر را بر پیشرفت بچه دارند و نقش 

مهمی را در یادگیری کودک ایفا می کنند. 

راه های بسیاری وجود دارد که شما می توانید از طریق بازی و اجنام 

فعالیت های روزمره خانوادگی باعث پیشرفت و حمایت از مهارت های 

صحبت کردن، گوش کردن، خواندن و نوشنت فرزند خود بشوید. 

این بروشور راهکارهایی را ارائه می کند که شما یا سایر اعضای 
خانواده می توانید برای پیشرفت مهارت های سوادآموزی فرزند 

خود، در فعالیت های روزمره بکار گیرید. 



 همچنین مهم است تا به 
فرزندتان نشان دهید چگونه 

همه روزه برای مقاصد مختلف 
چیزهایی را می خوانید، بعنوان 

مثال روش تهیه غذاها، کارت 
های تبریک، تقویم ها، لیست 
های خرید، برچسب های مواد 

غذایی، دستورالعمل ها، نقشه 
ها، روزنامه ها، ایمیل ها، عالئم، 

وبسایت ها و غیره. 

گفتگوی مربوط به کتاب، بخش مهمی از خواندن کتاب است. همواره 
قبل، در خالل، و پس از خواندن کتاب درباره آن گفتگو کنید و در واقع 

فرزند خود را تشویق به صحبت کردن درباره ایده های خود کنید و 
سئواالتی را در خصوص کتاب مطرح کنید. در اینجا برخی از سئواالتی 

که شما می توانید در زمان های گوناگون قبل، در خالل، و پس از خواندن 
کتاب از فرزندتان بپرسید ارائه شده است:

می خواهی درباره چه چیزی کتاب بخوانی؟   •

می خواهی کتابی را که می شناسی انتخاب کنی؟   •

به جلد کتاب نگاه کن – فکر می کنی این کتاب درباره چیست؟   •

در عکس ها چه اتفاقی می افتد؟   •

فکر می کنی قرار است بعدا چه اتفاق بیفتد؟   •

بخش مورد عالقه تو در این کتاب کدام بود؟   •

شخصیت مورد عالقه تو در داستان چه کسی بود؟ چرا از آن    •

شخصیت خوشت آمد؟

اگر می توانستی پایان داستان را تغییر بدهی، آن پایان چگونه بود؟    •

ایده هایی برای خواندن
با کلیک بر روی لینک Quiz در وبسایت FUSE برای دانش آموزان    •

مقطع ابتدایی آنها را با یکدیگر ببینید و اجنام دهید.

آنچه را که فرزندتان درباره    •
یک جتربه به شما می گوید 

بنویسید و سپس آن را با 
همدیگر بخوانید. 

از کتابخانه محلی خود    •
بازدید کنید تا کتاب هایی را 

با همدیگر انتخاب کرده و 
بخوانید. 

با کلیک بر روی لینک   •
 FUSE در وبسایت Find out

ابتدایی، با واقعیت هایی در برای دانش آموزان مقطع 
خصوص جهان آشنا شوید. 

در اینجا برخی راهکارها برای آغاز داستان گویی شما ارائه می شود: 

سعی کنید با استفاده از صداها ، عروسک ها، ادوات منایشی   •

متفاوت یا بازی با انگشت خود داستان را مهیج کنید.

با آنچه که مورد عالقه فرزندتان است داستان را آغاز کنید.  •

شخصیت و صحنه داستان را ایجاد کنید.   •

 

خواندن با همدیگر 
خواندن، روش مهمی برای ایجاد پیوند بین کلمات گفته شده و 

کلمات نوشته شده است.

خواندن کتاب برای فرزندتان امری ارزشمند 
است. در اینجا چند راهکار 

ارائه می شود:

فرزندتان را ترغیب به   •

انتخاب کتاب، مجله، 
کاتالوگ، داستان های 

چند رسانه ای یا دی وی 
دی کنید. 

درباره تصاویر یک کتاب با   •

یکدیگر صحبت کنید و 
فرزندتان را ترغیب کنید تا درخصوص آنها صحبت کند.  

از کتاب های مصور بدون کلمه استفاده کنید تا از طریق نامگذاری   •

چیزها در تصاویر قوه تخیل، ایده پردازی و توانایی واژگانی او را 
افزایش دهید. 

کتاب ها و داستان های مورد عالقه فرزندتان را دوباره برای او   •

بخوانید. 

به فرزند خود کمک کنید تا بتوانند با عکس ها برای خود کتابی   •

درست کند و سپس برای شما داستان را ”بخواند“.   

خواندن کتاب فرزند تان برای شما کتاب می خواند، به او اجازه دهید تا 
کلمات را خود بخواند و سئواالتی را از او بپرسید تا ببینید آیا او 

متوجه آنچه خوانده است شده یا خیر. 

هنگامی که فرزند تان برای شما کتاب می خواند، به او اجازه دهید تا 
کلمات را خود بخواند و سئواالتی را از او بپرسید تا ببینید آیا او 

متوجه آنچه خوانده است شده یا خیر. 



چالش های خواندن فرماندار 
 (Premier’s Reading Challenge)

Premier’s Reading Challenge روشی بسیار خوب برای تقویت 

خواندن دانش آموزان ایالت ویکتوریاست. دانش آموزان ترغیب می 
شوند تا برای رسیدن به اهداف تعیین شده ٣٠ کتاب را بخوانند یا 
جتربه کنند. اگر چنانچه فرزندتان بتازگی در حال فراگیری خواندن 

است شما می توانید با خواندن کتاب برای آنها و با آنها و صحبت 
درباره داستان، کلمات و تصاویر، به آنان کمک کنید تا کتاب ها را 

ً از Premier’s Reading Challenge در وبسایت  ”جتربه“ کنند. لطفا
http://www.education.vic.gov.au/prc/default.htm بازدید کنید. 

فرصت هایی برای نوشنت همه 
روزه در منزل: 

نوشنت مانند خواندن تبدیل به فعالیتی روزانه در منزل می شود. 
بگذارید فرزندتان شما را در حال نوشنت ببیند. 

از برخی از این ایده های نوشنت در منزل استفاده کنید: 

یک لیست خرید   •

بنویسید یا اقالمی را به 
لیست مذکور اضافه 

کنید و هنگامی که آنان 
را خریداری کردید یا از 

بسته خرید خارج کردید 
یک تیک جلوی آنها بزنید. 

از یک تخته برای نوشنت و   •

خواندن پیام های 
خانوادگی استفاده کنید. 

برنامه غذایی هفتگی را با   •

یکدیگر تهیه کنید و بنویسید. 

در آلبوم های عکس خانوادگی، برای عکس ها زیر نویس هایی   •

بنویسید. 

برای کارهای هنری و مخلوقات فرزندتان برچسب هایی بنویسید.   •

کارتهای تبریک، کارت های تولد، و یادداشت های تشکر درست   •

کنید و بنویسید. 

تقویم خانوادگی ای را در معرض دید قرار دهید و مناسبت های   •

خانوادگی را در آن بنویسید. درباره مناسبت های آتی با فرزند خود 
صحبت کنید، برای مثال، کجا، کی، و چه کسی آجنا خواهد بود. 

نقاشی هایی را درباره   •

مناظر یا شخصیت های 
گوناگون بکشید یا 

تصاویری را رنگ کنید. بر 
روی لینک Draw در 

وبسایت FUSE برای دانش 
آموزان مقاطع ابتدایی 

کلیک کنید.

با استفاده از یک فرهنگ   •

لغات، معنی کلمات جدید 
را بیابید. 

درباره آنچه که نویسندگان و تصویر پردازان اجنام می دهند،   •

صحبت کنید. 

به چیزهای مهم درباره کتاب اشاره کنید – جلد کتاب، عطف   •

کتاب، صفحه عناوین، تیتر و غیره. 

خواندن و نوشنت همواره با 
یکدیگرند

آموزش نوشنت با نقاشی کردن و ناخوانا نوشنت آغاز می شود. این 
اولین قدم مهم است و باید تشویق گردد. فرزندتان را ترغیب کنید تا 

آنچه نوشته است را با صدای بلند بخواند. جایی را ایجاد کنید تا 
نوشته های آنان را در آجنا نگهداری کنید و به منایش بگذارید. 

از جتربیات فرزندتان برای ایجاد ارتباط هایی بین صحبت کردن، نوشنت و 
خواندن استفاده کنید. در اینجا 

راه هایی برای اجنام این کار 
ارائه شده است: 

از فرزندتان بخواهید تا    •
درباره یک جتربه یا چیزی 
که برای او جالب است، 

صحبت کند. 

از فرزندتان بپرسید مایل    •
است شما کدام بخش از 

این گفتگو را بنویسید. 

در حین صحبت کردن فرزندتان، ایده های آنان را بنویسید. از زبان    •
خود بچه استفاده کنید. 

از فرزندتان بخواهید تا نوشته ها را بخواند.   •

ممکن است فرزندتان بخواهد یک نقاشی بکشد یا چیزی را خلق    •

کند با نوشته شما همخوانی پیدا کند.

 

<a src=’www.allgraduates.com.au/index.php?Do=ContentView&pageno=100&transdocid=221>deecd_brochure_-_literacy_p-2_221</a>


