Lernen in Zeiten von Corona – Informationen für Eltern
Liebe Eltern,
Corona verändert das Lernen im Jahr 2020: Im Frühjahr mussten die Schulen schließen. Es
kann sein, dass so etwas wieder notwendig wird. Immer wieder müssen auch einzelne
Schülerinnen und Schüler in Quarantäne.
Wenn Schülerinnen und Schüler nicht in die Schule gehen können, müssen sie zuhause
lernen. So geht das Lernen weiter und Ihr Kind verliert nicht den Kontakt zu Lehrerinnen und
Lehrern, Mitschülerinnen und Mitschülern. Ihr Kind bekommt Aufgaben von der Schule und
muss diese Aufgaben zuhause bearbeiten. Die Aufgaben werden dann von der Lehrerin oder
dem Lehrer bewertet.
Für Sie als Eltern sind diese Zeiten bestimmt anstrengend. Setzen Sie sich nicht zu sehr unter
Druck: Manchmal klappt es mit dem Lernen zuhause nicht gut. Sie sind keine Lehrerinnen
und Lehrer. Aber Sie können Ihrem Kind helfen. Dafür geben wir Ihnen einige Tipps:
Tipps für das Lernen zuhause


Kennen Sie die Homepage der Schule? Dort finden Sie wichtige Informationen zur
Corona-Situation und was Sie als Eltern beachten sollten.



Oft gibt es für jede Klasse eine Liste mit den E-Mail-Adressen oder Telefonnummern der
Eltern. Prüfen Sie, ob Ihre Angaben auf der Liste stimmen. So können Sie gut erreicht
werden, wenn es neue Informationen gibt.



Sind Sie unsicher im Umgang mit dem Computer-Lernprogramm/Lernportal der Schule?
Dann bitten Sie in der Schule um Hilfe.



Haben Sie zuhause einen Computer/Smartphone und Internet? Wenn Ihr Kind zuhause
nicht an einem Computer arbeiten kann:
o Informieren Sie die Schule.
o Fragen Sie nach, wo Ihr Kind Aufgaben abholen und wieder abgeben kann.



Hat Ihr Kind zuhause einen festen Platz zum Lernen? Wenn nicht, dann sprechen Sie mit
der Schule. Vielleicht gibt es dort einen Raum zum Arbeiten.



Kinder lernen leichter, wenn es feste Zeiten gibt. Besprechen Sie mit ihrem Kind
gemeinsam: Wann wird gelernt? Wann gibt es Pausen? Wann ist Freizeit?

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern alles Gute und viel Erfolg!

Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums

Schulrat – Schulamt für die Stadt Bielefeld

Persisch/Farsi/Dari

درس /یادگیری در زمان کرونا  -اطالعات برای والدین
والدین عزیز،
کرونا در سال  ۲۰۲۰درس /یادگیری را تغییر داد است :مدارس در بهار مجبورا تعطیل شدند .شاید دوباره به این کار
الزم باشد و بستن مکاتب تکرار شود .بعضی اوقات یک تعداد از شاگردان /دانش آموزان نیز باید قرنطینه شوند.
اگر شاگردان /دانش آموزان نتوانند به مکتب /مدرسه بروند  ،مجبورند اونها در خانه درس بخوانند .به این ترتیب،
درس /یادگیری ادامه می یابد و کودک شما ارتباط خود را با معلمان و همکالسی های خود قطع نمیکند .کودک شما
وظایفی را از مکتب /مدرسه دریافت می کند و باید در خانه این وظایف را انجام دهد .سپس وظایف توسط معلم
ارزیابی می شود.
این اوقات اکثرا برای شما به عنوان پدر و مادر استرس آور است .خود را بیش از حد تحت فشار قرار ندهید:
بعضی اوقات درس /یادگیری در خانه نتیجه خوبی ندارد .شما معلم نیستید .اما شما می توانید به کودک خود کمک کنید.
ما به شما دراین زمینه نکاتی بیان میکنیم:

نکاتی برای درس /یادگیری در خانه
 آیا وب سایت مکتب /مدرسه را می دانید؟ در آنجا می توانید اطالعات مهمی درباره وضعیت کرونا و آنچه که شما به عنوانوالدین باید در نظر داشته باشید  ،به دسترس شما گذاشته میشود.
 غالبا ً لیستی از آدرس ایمیل یا شماره تلفن والدین برای هر کالس وجود دارد .بررسی کنید آیا اطالعات شما در این لیست صحیحاست .بنابراین در صورت وجود اطالعات جدید ،به راحتی می توانید به آن دسترسی پیدا کنید.

 آیا اگر از نحوه استفاده از برنامه یادگیری کامپیوتر  /پورتال یادگیری مکتب /مدرسه مطمئن نیستید؟ سپس از مکتب/مدرسه کمک بخواهید.
 آیا در خانه کامپیوتر  /تلفن هوشمند و اینترنت دارید؟ وقتی کودک شما نمیتواند در خانه با کامپیوتر کار کند: به مدرسه اطالع دهید. از ان بپرسید کجا می تواند کودک شما وظایف خود را بگیرد و کجا می تواند آنها را دوباره تحویل دهد؟ آیا کودک شما مکان دائمی برای درس یا تحصیل در خانه دارد؟ در غیر این صورت  ،با مکتب /مدرسه صحبتکنید .شاید آنجا اتاقی برای کار وجود داشته باشد.
 کودکان در زمان های مشخصی راحت تر یاد می گیرند .با کودک خود صحبت کنید که:چی وقت زمان درس میباشد؟ چی وقت زمان تفریح /استراحت میباشد؟ چی وقت اوقات فراغت میباشد؟
ما برای شما و کودکانتان آرزوی خوبی و موفقیت را داریم!

رئیس مرکز ادغام شهری

مرجع آموزش و پرورش شهر بیلی فلد

