घरबाट अध्ययनः
आमाबाबु तथा हे रचाहकतााका लागि जानकारी
बालबाललकाले घरबाट अध्ययन गर्ाा उनीहरूलाई सहायता गने सुझाव, युक्ति तथा संसाधानहरू
घरबाट अध्ययन िने बारे मा
तपाईंको बच्चालाई घरबाट अध्ययन गना मद्दत गनाका लालग तपाईंले गनासक्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ा कुरा कायाताललका, सहायता
तथा प्रोत्साहनलाई लनरन्तररूपमा प्रर्ान गनुा हो। तपाईं लिक्षक वा लवषयवस्तुको लवज्ञ हुनुपने भनेर कसैले अपेक्षा गर्ै न।
तपाईंको बच्चाको लवद्यालयको सञ्चारसँग तपाईं अद्यावलधक हुनु महत्वपूर्ा हुन्छ।
तपाईंको बच्चाको लवद्यालयले लनम्न कुरा गनेछ:
•

तपाईंको बच्चाको लिक्षकको लिम्मेवारीका साथै लवद्याथी र आमाबाबु तथा हे रचाहकताा ले गनुापने कुराहरूको स्पष्टसँग
सञ्चार गनेछ

•

तपाईंको बच्चाले गने अध्ययनका कृयाकलापहरू उपलब्ध गराउनेछ

•

उनीहरूको सामान्य च्यानलको माध्यमबाट आमाबाबु तथा लवद्याथीहरूसँग सञ्चार गनेछ, उर्ाहरर्का लालग
लवद्यालयको वेबसाइट, न्युिलेटर तथा इमेल

•

तपाईंको बच्चाले घरबाट गररने अध्ययनमा प्रयोग गनासक्ने अनलाइन औिारका बारे मा आमाबाबु तथा लवद्याथीहरूलाई
सुझाव लर्नेछ।

यलर् तपाईंसँग कम्प्युटर वा इन्टरनेट घरमा छै न भने, तपाईंको लवद्यालयले तपाईंले कुनै सापट ललनपने हुन्छ लक र तपाईंको
बच्चाले कसरी अध्ययनका सामग्रीहरू प्राप्त गना सक्छ भन्ने लवषयमा तपाईंसँग छलफल गनेछI

अध्ययनको वातावरण तयार िने
हरे क घर फरक हुन्छ। िहाँ सम्भव हुन्छ, तपाईंको पररवारको साझा ठाउँ मा अध्ययन हुनुपछा । उर्ाहरर्का लालग, कुनै
आरामकक्ष (lounge room) वा खानाखाने कोठा (dining room)। ती ठाउँ हरू सुत्ने कोठाभन्दा उत्तम हुन्छ लकनलक
सुत्नेकोठामा तपाईंको बच्चाले एक्लो अनुभव गना सक्छ र सुपरीवेक्षर् लनकै चुनौतीपूर्ा हुन सक्छ।
यो यस्तो स्थान हुनुपछा :
•

िुन िान्त हुनुपछा

•

िहाँ तपाईं वा अको वयस्क व्यक्तिको उपक्तस्थलत हुन्छ।

दू र अध्ययनका बेलामा गवद्याथीको गजम्मेवारी
तपाईंको बच्चाको उमेर तथा चरर्का आधारमा, उनीहरूले लनम्न कुराहरू गने अपेक्षा राक्तखन्छ:
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•

लिक्षकहरूबाट प्राप्त हुने सूचना तथा प्रलतलियाका लालग बारम्वार लिलिटल प्लेटफमाको िाँ च गने

•

कामहरू पूरा गर्ाा उनीहरूले सकेको राम्रो गने

•

समयरे खा तथा म्यार् पूरा गना उनीहरूले सकेको राम्रो गने

•

उनीहरूको लिक्षकसँग खुलारूपमा सञ्चार गने र कुनै चासो वा समस्या भए उठाउने

•

उनीहरूको लवद्यालयको व्यवहार लनर्े लिकालाई लनरन्तर पालना गने।

कायातागलका तथा अपेक्षाहरूको स्थापना
तपाईंको बच्चाले घरबाट अध्ययन गर्ाा उनीहरूलाई सहायता गनाका लालग एउटा कायाताललकाको लवकास गनुा महत्वपूर्ा हुन्छ।
यसले अध्ययनलाई प्रोत्सालहत गने वातावरर् प्रर्ान गछा ।
तपाईंको बच्चालाई मद्दत गना हरे क लर्न लनम्न िाँ चबाट िुरू तथा अन्त्य गनुाहोस्ः
•

उनीहरूले लिक्षकबाट पाउने लनर्े िनहरूलाई स्पष्टसँग र पूर्ारूपमा बुझेको छ

•

उनीहरूको घरको अध्ययनका लालग व्यवक्तस्थत हुन र प्राथलमकताहरू आफै बनाउन मद्दत गनुाहोस।

लनयलमत ब्यायम ब्रेकको लालग प्रोत्साहन गनुाहोस। तपाईंको लवद्यालयले केही लियाकलापहरूको सुझाव प्रर्ान गना सक्छ।
स्वस्थ खाने बानीका लालग प्रोत्साहन गनुाहोस र उनीहरूले प्रिस्त पानी लपउने लनलित गनुाहोस।
सामान्य सुत्ने समय ताललका सबै बालबाललकाहरूको लालग बनाउने कोलिस गनुाहोस, लविेषगरी सानाहरूका लालग।

स्क्रिन समय तथा अनलाइन सुरक्षा व्यवस्थापन
तपाईंको बच्चा अनलाइन समय लबताउने भएकोले उनीहरूसँग अनलाइन सुरक्षाका बारे मा कुरा गनुा महत्वपूर्ा हुन्छ। यसले
उनीहरूलाई राम्रो लिलिटल रोिाइ बनाउन मद्दत गनेछ र सूचना तथा सञ्चार प्रलवलधलाई लिम्मेवारपूवाक प्रयोग गराउन मद्दत
गनेछ।
तपाईंले आफ्नो बालबाललकासँग लनम्न लवषयमा कुन गना सक्नुहुन्छ्ः
•

उनीहरूको लवद्यालयबाट वा लिक्षा तथा प्रलिक्षर् लवभाग (DET, Department of Education and Training) ले
लसफाररि गररएका अनलाइन औिार मात्र प्रयोग गना

•

अनलाइन माफात सञ्चार गर्ाा सम्मानपूवाक संबार् गने, आमनेसामने कुरा गर्ाा को िस्तै

•

घरको खुला क्षेत्रमा लिलिटल यन्त्र प्रयोग गना।

आमाबाबु तथा हे रचाहकताा का लालग थप अनलाइन सुरक्षा सुझावका (अंग्रेिीमा) लालग यसमा िानुहोस: www.esafety.gov.au

मानगसक स्वास्थ्य तथा आरोग्यताको जााँच
हरे क लर्न तपाईंको बच्चाको मानलसक स्वास्थ्य र स्वस्थता िाँ च्न समय लर्नु महत्वपूर्ा हुन्छ।
अध्ययन तथा पररवतानका लालग उनीहरूको नयाँ कायाताललकामा समायोिन हुन तपाईंको बच्चालाई केही समय लाग्न सक्छ,
िस्तै साथीहरूलाई व्यक्तिगत भेटन नसक्नु। हरे क बच्चाले नयाँ पररक्तस्थलतमा फरक तररकाले प्रलतलिया लर्न्छ – र्ु ्ःख, लनरािा,
लचन्ताको अनुभूलत तथा ररस आउनु सामान्य हुन।
तपाईंले आफ्नो बच्चालाई लनम्न तररकाले मद्दत गना सक्नुहुन्छ:
•

उनीहरूले कस्तो अनुभव गरे का छन भन्ने कुरा राख्ने अवसर लर्एर र उनीहरूले पोखेका कुरा सुनेर

•

उनीहरू आफैँले वा तपाईंसँग गना सक्ने चीिहरूको पलहचान गरे र, उनीहरूसँग हुनसक्ने कुनै चासोलाई सम्बोधन गरे र

•

र्ू र अध्ययनका बारे उनीहरूले कस्तो अनुभव गरररहे का छन सोधेर, र यलर् उनीहरूलाई तपाईंलको कुनै मद्दत चालहन्छ
लक सोधेर।

तपाईंको बच्चाको स्वास्थ्य तथा स्वस्थताका बारे मा कुनै चासो भए कृपया मद्दतका लालग तपाईंको लवद्यालयलाई सम्पका गनुाहोस।
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अगतरक्त आवश्यकता भएका बालबागलकाका आमाबाबु तथा हेरचाहकताालाई सुझाव
यलर् तपाईंको बच्चाको अलतररि आवश्यकता भए तपाईंले उनीहरूको व्यक्तिगत लिक्षा योिनाका बारे मा उनीहरूको
लिक्षकसँग कुरा गनुा पछा । यसले उनीहरूको घरबाट गररने अध्ययनलाई लनर्े लित गनेछ।
घरबाट हुने अध्ययनमा आमाबाबु तथा हे रचाहकताा लाई मद्दत गनाका लालग DET वेबसाइट
(www.education.vic.gov.au/parents) को आमाबाबुको पृष्ठमा थप िानकारी अंग्रेिीमा उपलब्ध छ।

Understanding learning difficulties for parents: a practical guide (आमाबाबुका लालग अध्ययनका कलठनाइको
बुझाइ्ः एक व्यावहाररक गाइि) भलनने लवस्तृत गाइि पलन अंग्रेिीमा उपलब्ध छ। यसले अध्ययनका कलठनाइका साथै लसफाररि
एपको एक सूचीका बारे मा व्यावहाररक सुझाव समावेि गछा । यो www.uldforparents.com मा उपलब्ध छ।

साक्षरता तथा संख्यात्मक संसाधन तथा युस्क्रक्तहरू
तपाईंको लवद्यालयले उपलब्ध गराउने संसाधन तथा सामग्रीका अलतररि, तपाईंको बच्चाले घरबाट लसक्ने हुनाले उनीहरूलाई
सहायता गना लनम्न संसाधनको प्रयोग गना सक्नुहुन्छ। ती सबै संसाधनहरू अंग्रेेेिीमा छन्ः
साक्षरता तथा संख्या:
आफ्ना बच्चाको साक्षरता तथा संख्यात्मक सीप बनाउन आमाबाबु तथा हे रचाहकताा का लालग लटप्स
www.education.vic.gov.au बाट िाउनलोि गना सलकन्छ। खोज्नुहोस: get involved in literacy and numeracy
प्रोगमयरको पढ् ने चुनौती:
यस चुनौतीले िन्मेर्ेक्तख पढाइको र्ि कक्षा सम्मका बालबाललका तथा लवद्याथीहरूलाई वषालर्नमा कलतवटा लकताबहरू पढने
भनेर प्रोत्साहन लर्न्छ र उनीहरूको कोलिसलाई अनलाइन रे किा गना प्रोत्साहन गछा । www.education.vic.gov.au मा र्ताा
गनुाहोस। खोज्नुहोस: premiers reading challenge
घरमा िगणत तथा संख्या:
आमाबाबु तथा हे रचाहकताा ले उनीहरूको बच्चाको संख्यात्मक सीपलाई लवकास गराउन महत्वपूर्ा भूलमका खेल्छन। पररवारका
लालग सुझाव तथा संसाधनलाई www.education.vic.gov.au बाट िाउनलोि गना सलकन्छ। खोज्नुहोस: mathematics and
numeracy at home
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