
نیازمندبرای خانواده های خانه  در آموزش ابزارترویج   

.دیجیتالی آموزشیورو:  ۲۵۰  

، کامپیوتر یا میز: بسیاری از خانواده ها فاقد آموزشبرای  محیط ایجاد

های فارم  پالتهستند. یادگیری در  کودک یک برای دسترسی به اینترنت

در باره  یا تحقیق و انترنتاز صفحه کارخانگی  نلودودا، دیجیتالی

موضوعات مستقل در انترنت اغلبا غیر مممکن است بلخصوص زمانیکه 

 2توسط جامعه  کودکاناین پالت فارم ها بیش از حد مصروف باشند. 

باعث عقب ماندن بیشتر شان  حتی تهدید می شوند که دیجیتالی ه ایطبق

 )دیجیتالی( آموزشلوازم " شامل یدیجیتال آموزش" ای . بستهمی گردد

داده می شود. یک خانواده  برای یک بار است که برای   

 :کودکیک  یبرا هزینه برای آموزش :وروی ۱۰۰ 

از کودکان در  یاری: بسبرای کودکان نیازمند آموزشیپرداخت هزینه 

 ینم خیلي اوقاتآنها  نیوالد امابه کمک دارند. نیاز خود مکتبدروس 

آموزشی برای تدریسی هزینه . کنندالزم را به آنها ارائه  یبانیتوانند پشت

تواند به صورت بکودک  یقبل یکه در آن دانش و مهارت ها  شخصی

" تدریش" ای بسته به آن رسیدگی گردد. ،ردیگ قرارجداگانه مورد توجه 

برای یک  دو بار یاست که هفته ااز خارج شخص تدریش توسط شامل 

 قیدق تیبا رعا بطور شخصی ای و )مجازی( یتالیجیبه صورت د ماه

.کند یبا کودک مالقات مموجود  یمنیو ا ینکات بهداشت  

 .کودک یمتعادل برا هی: تغذوروی ۵۰

 یشماری، مطالعات بکورونا قبل از بحران ی: حتاطمینان از مراقبت سالم

بهتر  اقتصاددارای  که نسبت به كودكان رینشان داده است كه كودكان فق

بد را  ینابرابر نیا ی. بحران فعلصحی موقف ضعیفتر دارنداز نظر  ،اند

 یابر ورویفقط چهار  ،(Hartz IV)هارتز قانون چهارم. درسازد یم تر



 کی یشود که برا یم ارائهساله  ۱۰کودک یک  یبراروز  یکدرغذا 

از  یاری، بسخیلی زیاد دی. با توجه به خرستین یمتعادل کاف غزایی میرژ

. بسته متیگران ق یمارک هاغیراز، ستیموجود ن ارزان ییمواد غذا

 کیمدت  برای کودک برای یک یفکا ییو مواد غذا وهیممتعادل"  هی"تغذ

 .کند یم را ضمانت ماه

 تحمل بازی های شامل: کودکستان کودکان برای آموزشی بسته ،ویور ۷۵

 می باشد. نقاشی های مجموعهو  های نوشتاری و صوتی کتاب ، و محلی

 ،کامپیوتر: پناهندگان اقامت محل در خانهدرآموزش  برای یورو ۵۰۰

 ن.نوشتبرای  مواد همچنین و کاغذ پرنتر،

 :تماس افراد
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