والدین  /سرپرست عزیز
من امیدوارم که شما و خانواده تان بتوانید در سالمت کامل این دوران سخت و
دشوار را با پیروزی کامل پشت سر بگذارید .
اگر شما انگلیسی صحبت نمی کنید  ،من قصد دارم این نامه را تا حد ممکن به
دیگر زبانهای مختلف ترجمه کنم .این موارد را می توانید در بخش " آخرین
اخبار" صفحه اصلی اخبار آکادمی مشاهده کنید .اگر چه فرزند شما بغیر از
زبان خانگی (  ) EALبه زبان انگلیسی هم صحبت می کند اما ممکن است
شرایط  EALدریادگیری مطالبی که معلمان در سیایت های ClassCharts
تعین میکنند مشکالت بیشتری در خانه بوجود بیاورد.
در این رابطه من پیشا پیش از کمکهای شما برای یادگیری بیشتر فرزندتان در
خانه از شما تشکر میکنم .البته ما میدانیم که ممکن است شرایط کافی از قبیل
کامپوتر  ,اینترنت  ,لوازم التحریر  ,وقت کافی و یا دانش الزمه برای انجام
این کار تماما در خانه فراهم نباشند .ما میدانیم تعداد بسیاری از شما سعی در
تالشهای امور شخصی  ,حمایت از دوستان و افراد خانواده و یا مسئولیت
نگهداری از بیش از یک فرزند را به عهده داشته باشید .مسلما در چنین
شرایطی مهیا کردن محیطی مناسب برای یادگیری فرزندان در خانه توقع
بزرگی است.ما میدانیم که شما همواره بهترین تالش ممکنه خود را میکنید
,بنابرین لطفا احساس ناراحتی و نگرانی بی مورد به خود راه ندهید .ولی این
بسیار مهم است که فرزند شما همواره به ادامه انجام این یادگیریها در خانه
کوشا باشد.
بنابرین ما برای کمک در این رابطه موارد زیر را به شما ارائه میدهیم.
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در درجه اول شما و فرزندتان میتوانید از منابع مختلف فعالیتهای
یادگیری که در این ایمیل ارائه شده است استفاده کنید .بهره برداری
از این منابع و فعالیت های علمی و عملی ممکن است جذابیت
بیشتری در فرزند شما بوجود بیاورد که در یادگیری انها اشتیاق
بیشتری بوجود خواهد اورد .لطفا توجه داشته باشید که ممکن است
همه فعالیتهای ان در رابطه مستقیم با یادگیری دروس فرزندتان
نباشند اما انها به نوئی برای تقویت فکری و عملی مفید قرار خواهند

گرفت .بطور مثال من و فرزندانم فعالیت "رنگین کمان" را در
صفحه  11انجام دادیم که انها خیلی لذت بردند.
-2

دومین کمک و همراهی ما در رابطه با " اموزش از راه دور"
تماس تلفنی کوتاه مدت یکی از کارمندان مسئول "اموراموزش همه
گانی" خواهد بود که به پرسشهای بیشترتلفنی شما در این رابط پاسخ
خواهد داد .همچنین در مواردی که الزم باشد فرزند شما نیز میتواند
شخصا با مسئولی که تماس گرفته است کفتگوی تلفنی داشته باشد.
این تماس تلفنی در بعداز ظهر روز جمعه اول ماه می 2222/1/1
خواهد بود .اما اگاه باشید که ممکن است شماره تلفن تماس گیرنده
برای دستگاه گوشی شما نا شناخته باشد ولی لطفا انرا جواب دهید.
معذالک تا قبل از ان روز مقرر اگر موردی ضروری بنظرتان
رسید لطفا با ادرس اکادمی در enquires@alecreedacademy.co.uk
تماس بگیرید.

تا انتظار روزی که درشرایط ایمنی بیشتر دوباره شما را ببینیم یاد همه شما
هستیم.
با ارزوی خوش و سالمتی کامل شما
کرستن ویندزور (معاونت در امور اموزش همه گانی)

