Keep in touch with the school
پەیوەندیت لەگەڵ خوێندنگە پتەو بکە
Your child's teacher is a great source of help and
advice – not just if your child is having problems.
They will be able to suggest other ways in which you
can help your child with their schoolwork.
مامۆستای مناڵەکەت سەرچاوەیەکی باشی یارمەتی و ڕێنمایییە  -نەک تەنها بۆ
ئەو کاتەی کە مناڵەکەت کێشەی هەبێت .ئەوان دەتوانن ڕێگەی دیکە پێشنیاز
بکەن کە تۆ دەتوانیت بەهۆیانەوە یارمەتی مناڵەکەت بدەیت لە ئەرکەکانی
خوێندنگەیاندا.
The school will have a website which will give useful
information and tell you about what your child will
learn throughout the year.

خوێندنگە ماڵپەڕێکی دەبێت کە زانیاری
بەسوود فەراهەم دەکات و پێت دەڵێت
کە مناڵەکەت لە سەرتاسەری ساڵەکەدا
چی فێر دەبێت.

Practical Tips for Parents
سەرەداوی بەسوود بۆ دایبابەکان
How you can help your child
to be motivated and learn:
چۆن دەتوانیت یارمەتی مناڵەکەت بدەیت کە
:حەزی بە خوێندنگە بێت و فێر ببێت
Show your child that you are
interested
ئەوە نیشانی مناڵەکەت بدە کە تۆ
حەزت لە خوێندنگەیە
Ask them about their
timetable and talk about what
they have learned that day. If you are not familiar
with a subject, get them to teach you.
.پرسیاری خشتەی کاتی لێ بکە و باسی ئەوە بکەن کە ئەو ڕۆژە چی فێر بووە
. بەو بڵێ کە فێرت بکات،ئەگەر تۆ شارەزای بابەتێک نیت
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Achievement Service

Give your child a quiet place
to do homework in the
evening
شوێنێکی ئارام بۆ منالەکەت فەراهەم بکە بۆ
ئەوەی ئێواران ئەرکی ماڵەوەی تێدا ئەنجام
بدات

!Help with homework but don't do it for them
لە ئەرکی ماڵەوەدا یارمەتی بدە بەاڵم خۆت بۆی ئەنجام مەدە!
Make sure that your child has a pencil case with
pens, pencils, rubbers etc so that they can do their
homework.
ئەوە دڵنیا بکە کە مناڵەکەت کیسێکی قەلەمی هەیە ،کە قەلەم جاف ،قەلەم،
الستیک و هتد تێدا بێت بۆ ئەوەی بتوانێت ئەرکی ماڵەوە ئەنجام بدات.
Make the most of television
ئەوپەڕی سوود لە تەلەفیزیۆن ببینەرەوە

Choose programmes that are related to what your
child is studying. Ask your child's opinion about what
they have watched.
ئەو بەرنامانە هەڵ بژێرە کە پەیوەندییان بەو بابەتانەوە هەیە کە مناڵەکەت دەیان
خوێنێت .لە مناڵەکەت بپرسە کە ڕاوبۆچوونی ئەو لەسەر ئەو بەرنامەیە چییە
کە تەماشاتان کردووە.

کاتی دەست بەتاڵی Free time
In the holidays and at weekends, take days out that
are relevant to school work. Plan family visits to
places of historical interest such as castles,
museums or even the beach.
لەکاتی پشوو یان کۆتایی هەفتەدا ،بچۆ بۆ ئەو
شوێنانەی کە پەیوەندییان بە کاری خوێندنگەوە
هەیە .سەردانی خێزان بۆ ئەو شوێنانە ڕێک بخە
کە بایەخی مێژووییان هەیە وەک قەاڵ ،مۆزەخانە
یاخود تەنانەت کەناری دەریاش.

