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والدین عزیز ،

تعطیالت عید پاک بھ پایان رسیده است ، و اما ویروس ھمھ گیر کورونا در حال ادامھ دارد و محدودیت ھای تماس با ھمدیگر 
شرایطی کھ ھمھ ما را تحت تأثیر قرار داده و با بسیاری نآ امنی و پریشانی و بالتکلیفی ھمراه است. ھمچنین طوالنی تر میشود. 
در حال حاضر شما ، بھ عنوان والدین ، باید کارھای بسیار خوبی انجام دھید و مطمئناً از خودتان این سؤال را خواھید پرسید کھ

چھ چیزھایی برای فرزندان و یادگیری درمدرسھ و مکتب پیش خواھد آمد.

می خواھد در این مدت از پیشنھادات دیجیتالی و اینترنتی .  ( IQ SH ) موسسھ توسعھ کیفیت در مدارس شلسویگءھولشتاین
اضافھ تری شما را در این جریان پشتیبانی و حمایت  کند

ما اطالعات مختلفی را جمع آوری کرده ایم و آن را در صفحھ اینترتی کھ تازه ایجاد شده در دسترس شما قرار داده ایم.

اگر شما از خودتان سئوال میکنید :

چگونھ می توان با در خانھ یاد گرفتن و درس خواندن موفق و نتیجھ بگیریم؟ *
چگونھ میتوانیم با درگیری ھا و اختالفات مقابلھ و برخورد کنیم؟ *

چگونھ می توانیم پیشنھادھای حمایتی و کمکی بیشتری را در این جھت پیدا کنیم؟ *

سپس در این صفحھ اینترنتی  www.fachportal.lernnetz.de  کمک و پشتیبانی از والدین ، پاسخ این سؤاالت باال و سؤاالت
دیگر را خواھید یافت.

بھ خصوص کسانی کھ ممکن  لطفاً اطالعات موجود در این صفحھ اینترنتی را بھ والدین دیگر نیز اطالع بدھید و منتقل کنید. 
ھمچنین کلیھ مطالب موجود در صفحھ اینترنتی والدین را با ترجمھ بھ زبانھای  است با موانع و مشکالت زبانی روبرو شوند. 

ترکی ، فارسی ، عربی و انگلیسی) ارائھ خواھیم کرد. دیگری مثل (

اگر می خواھید برای سؤال و پیشنھادات مستقیم با ما تماس بگیرید ، لطفاً این کار را از طریق آدرس اینترنتی در این جھت   
انجام دھید ، یا مستقیماً با نمایندگان والدین مدارس خود تماس بگیرید.   eltern@iqsh.landsh.de

ما برای شما و خانواده ھای شما بھترین ھا را آرزو می کنیم ، آرزوی سالمتی برای ھمگی شماھا را داریم.

با احترام و سالم دوستانھ
خانم کریستی آنھ ھووتمَن
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