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 والدین محترم! 

مکاتب کنیم ،  جلوگیری (COVID 19) شیوع ویروس کرونادر حالی که ما با هم همکاری می کنیم تا بتوانیم از

مقامات عمومی سنت لوئیس و  مکاتب سرانتعطیل می شوند. در آن زمان ،  اپریل  ۳الی  – مارچ ۲۱از تاریخ 

 حاصل نمایند کهو اطمینان  را برای اطفال اماده نموده  ( چاشتنان )صبحانه و  اند تا مواد غذایی متعهد  زیربط

 .آموزش هر کودک جریان داشته باشد

 

از آنجا میتوانید مواد غذایی و تعیین شده را پیدا کنید که  مکاتب و محالت، لیستی از سایت های این ورق ضمیمه 

های درسی موجود در وب سایت ما ، ما این  عالوه بر برنامه مواد درسی برای هر طفل را دریافت کنید.پالن و 

 با معنی را ادامه دهند. آموزشیرا در دسترس هر خانواده قرار می دهیم تا دسترسی به تجارب  آموزشیهای  بسته

 

در حالی که اینترنت به ما اجازه می دهد تا دنیا را در معرض دید کودکان خود قرار دهیم ، ما همچنین می خواهیم 

ما مشغول کار شوند که به آنها امکان می دهد دنیای اطراف خود ، منابعی را که در خانه دارند ، و  دانش آموزان

 منابعی که ما در اختیارشان قرار می دهند ، جلب کنند.

 

 شما شامل موارد زیر است: بسته آموزشی

 

 پیشنهاد شدهروزانه  تقسیم اوقات (1

 که باید روزانه تکمیل شود موارد آموزشی (2

 برای یادگیری در هر موضوع می پردازد شده مداوم که به تشریح فعالیتهای پیشنهاد آموزشیهای  برنامه (3

 

دسترسی  www.slps.org/keeponlearningبه این مواد و به صورت آنالین به آدرس  میتوانندخانواده ها 

 پیدا کنند

 

 در اینجا نحوه کمک به شما آورده شده است:

 

 آموزشی  بستهرا مرور کنید و به فرزندتان کمک کنید تا از فعالیتهای  شده روزانه پیشنهاد تقسیم اوقات

 انتخاب کند. یکی آن را

  کار کنید. درسیهر روز با کودک خود در تمام موضوعات 

 !فرزندتان را تشویق کنید که هر روز کمی بخواند 

  تشویق کنید.برایشان روزانه فعالیت بدنی را 

 عمومی سنت لوئیس ارائه شده است بهره ببرید! مکاتبایی که توسط های غذفرصت از 

  بفرستید. مکتبرا تکمیل کنید ، و هنگام بازگشت آنها را به  مواد آموزشیروزنامه 

  در مورد کرونا ویروس میبینند و میشنوند حرف بزنید و انها را تشویق کنید در مورد آنچه  فرزندان تانبا

تا دستان خود را با آب و صابون بشویند و هنگام سرفه یا عطسه دهن خود را با دستمال کاغذی ویا بازوی 

 خود بپوشند. 
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روز  60به اینترنت دسترسی ندارد می تواند برای دریافت  شان  فرزند ین کههر والد 

 د.نتماس بگیر 8395-488-844با شماره  انترنتترسی رایگان به دس

 

  

در  SLPSسؤالی دارید ، می توانید سؤاالت خود را از طریق وب سایت  هر این بسته آموزشیاگر در مورد 

"Let’s Talk ارسال کنید یا با دکتر پائوال نایت ، معاون سرپرست دانشگاهی / مسئول ارشد دانشگاهی از طریق "

 تماس بگیرید. paula.knight@slps.orgایمیل آدرس 

  

 آموزش فرزندتان متشکریم! دراز حمایت مستمر شما 

 


