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بعضی اتحادیه های خانه هم پروګرام 
کومک کارخانګی دارد، میتوانیدکه 

درشرکت های اتحادیه های خانه ها 
معلومات کنید.

 
 SFO بیساری مکاتب ، کلوپ ها و 
هم درموردکارخانګی کومک مینماید.  

میتوانیددرمکتب طفل تان درزمینه 
معلومات حاصل نماید.

شما میتوانیدویدیورابیبینید:
به مکاتب دنمارکی خوش امدید.کومک 

کارخانګی توسط کمپیوتر:

www.uvm.dk/velkommen  

دراغوس درجای های زیرین است: 

 Gellerup ٠کتابخانه 

Hasle ٠ کتابخانه
٠کتابخانه مرکزی

Risskov ٠کتابخانه
Tranbjerg ٠کتابخانه
Skødstrup ٠کتابخانه

Viby ٠کتابخانه

Online-lektiehjælp
www.lektier-Online

، کمون اغوس وViby این مواد درنتیجه کارمشترک کتابخانه 
VIAUniversity College تهیه ګردیده. این پروژه ازبودجه کارخانګی، اداره رهبری  

کتابخانه ها ومیدیاکمون اغوس کومک دریافت نموده: چوکات محدودابتکارات درساحه 
انټیګریشن

ازکجاکومک ګرفته میتوانید؟

 ماانګلیسی رافرموش کردیم ولغات های 
زیاددنمارکی رانمیفهمم، پس این مشکل است 

که باموصوف همکاری نمایم ... سال ګذشته 
دربرابرکومک کارخانګی با  موصوف، پول 

راپرداختم ولی امسال هرسه شنبه وپنجشنبه 
اینجامیایم. مامیخواهیم که موصوف الیق شود.

)والیدین درجای همکاری خارخانګی، یعنی کافی کارخانګی( 

Dari oversættelse af pjecen: 
Sådan kan du hjælpe dit barn 
med lektierne





شمامیتوانیدکتاب های مختلف 
راازکتابخانه قرض نمایدکه بااطفال 

تان ازان استفاده نماید.
٠ کتاب هابه زبان مادری

٠ کتاب های که به زبان مادری ترجمه شده
 ٠افسانه های که شمابه زبان مادری میفهمید، و انرابه زبان

دنمارکی ترجمه نماید

٠ کتاب های عکس دار
 
دریکتعدادکتابخانه ها کافی کارخانګی)محل کومک کارخانګی( هستند. 

اګراطفال کتاب هاراازمکتب به خانه بیاورد، که 
بایدانرابخواند، شماباید:
٠ وخت بدهیدکه کتاب رابرای شمابخواند

٠ شمامیتوانید سوال کنیدکه شماچه رامیخوانیدودرباره چه است؟
٠ شمامیتوانیدراجع به عکس هابه زبان مادری ویادنمارکی صحبت نماید.

چه رادرعکس مشاهده مینماید.

محقیقین میګوید:

» زمانیکه اطفال 
درسنین هفت سالګی
میباشد، والیدین شان 

نظربه مکتب در
یادګرفتن شان شش 

برابرتأثیردارد.« 

 Professor Charles Deforges,
Exter University, 2009



اګرمادرکارخانګی کومک 
نکنیم، پس طفل من برای 

این کارتنهامیباشد
  والیدین



زبان مادری یک کومک است که دنمارکی رایادبیګیرد   
زبان مادری یک ذخیره مهم است. به هرقدرکه طفل تان درګف زدن زبان مادری الیق باشدبه همان اندازه 

درګف زدن وخواندن زبان دنمارکی الیق میشود. 
به همین خاطراین یک نظرخوب است که:

٠  بسیارزیادباطفل تان درموردهمه چیزهاصحبت نماید وبیرون از خانه بروید، به اندازه که برای تان ممکن 
باشدوچیزهای زیادرامشاهده وتجربه نماید.

٠ برای طفل تان قصه هارابګوید. اطفالیکه بسیارقصه هارابشنوند، خودشان هم الیق میشودکه قصه بګویند 
 ٠  همچنان به زبان های دیګر.

 به زبان مادری برای طفل تان قصه رابخوانید.
مګرطرق مختلف وجودداردکه قصه رابخوانید:

٠ میتوانیدسوال کنیدکه موصوف فهمید.
٠ شماسوال طفل تان راجواب دهید.

٠ شماباهم صحبت کنیدکه چه رادرعکس هامیبینید.
٠ وشمامیتوانیدباهم صحبت کنیدکه کلمات مختلف به دنمارکی چه هستند.

درفامیل های که درموردکتاب هاصحبت میشود، اطفال شان درزبان خوب میشودو یادګرفتن خواندن برای 
شان اسان میشود.



طفل شمامیتواندکارخانګی 
مختلف داشته باشد. بطورمعمول 

معلم کارخانګی میدهدکه:

٠  شاګردبایدتمرین کندودرس که 
 درصنف برای

شان داده شده دوباره بخواند

٠  طفل بایدبرای چیزهای جدیداماده 
 شود

بطورمثال: یک قصه رابخواندکه 
 شخص میتواند 

بعداً درمکتب باالی ان کارکند

٠  طفل بایدیک وظیفه رامستقاًل 
 اجرأ کرده بتواند

بطورمثال یک قصه رانوشته 
 کندویایک کنفرانس را

درصنف درمورد یک موضوع 
 بدهدکه طفل خودانرا

انتخاب نموده

 کارخانګی مهم است 
زیراکه شخص میتواند 

الیق شود.  
 پس وقتیکه شخص کالن 

شود، الیق میباشد.
من میخواهم پیلوت شویم.

بچه صنف دوم



مشوره خوب زمانیکه 
شماباطفل تان درکارخانګی 

کومک مینماید

پروګرام روزمره درمورداجرأکارخانګی ترتیب 
نماید: میتواندوقت مشخص 

 در جریان روزباشدکه خودتان بایک 
یاچنداطفال تان شسته وبطورمثال سوال 

میکنید:

٠  میتوانیدکه برایم نشان دهیدکه 
شماامروزدرمکتب چه کارکرده اید؟

٠  چیزی است که برای فرداانجام دهید؟ 
نمیشودکه تقسیم اوقات ویاپالن هفته 

واررا بیبینیم؟
 

٠  باالی هرطفل بین ۵- ۱٠  دقیقه وقت 
مصرف نماید.

اطفال باطفال کومک منمای

اطفال نسبتًا کالن بسیارخوش میشودکه باهم دیګرکومک نماید. 
شمامیتوانیدبرای انها پیشنهادنمایدکه یک نفررابرای اجرأکارخانګی 
دریابد، که بطورمثال برای انهابسیار مشکل خواهدبود. میتواندکه 

همصنفی، خواهریابردارشان باشد.

وظیفه من است که طفل 
تمرکزفکری وارامش 

زیادداشته باشد
والیدین



به ترتیب زیرین 

درکارخانګی باطفل 

تان کومک نماید


