نامە

Letters

I give permission for my child to attend the trip.
Signed: Aj Smith ,,,,,,,,,,,, Parent
من ڕەزامەندی بۆ مناڵەکەم دەر دەبڕم کە لە گەشتەکەدا بەشداری بکات.
واژۆکراوە ................. :دایباب
Letters that are sent home contain important
information for parents eg holiday dates, events
such as non uniform days and school trips, Parents
might have to sign and return the slip as soon as
possible.
ئەو نامانەی کە دەنێردرێن بۆ ماڵەوە زانیاری گرنگیان لەخۆ گرتووە بۆ
دایبابە کان بۆ نمونە ڕێکەوتەکانی پشوو ،بۆنەی وەک ئەو ڕۆژانەی کە پۆشاکی
یەکپۆش لەبەر ناکەن و کورتە گەشتەکانی خوێندنگە ،دایبابەکان لەوانەیە
پێویست بێت کە بە زووترین کاتی گونجاو پارچە وەرەقەکە واژۆ بکەن و بی
گێڕنەوە بۆ خوێندنگە.
A child's time at school is very different to the
experience of their parents. This is why questions to
teachers are very welcome.
ئەو ماوەیەی کە مناڵێک لە خوێندنگە بەسەری دەبات زۆر جیاوازە لە
ئەزموونی دایبابەکان .لەبەر ئەوەیە کە پرسیار کردن لە مامۆستاکان بەوپەڕی
سنگ فراوانییەوە وەر دەگیرێت.

Primary School Bags
جانتای خوێندنگەی سەرەتایی

You and your child need to look inside the school bag
every day after school.
خۆت و مناڵەکەت دەبێت هەموو ڕۆژێک دوای خوێندنگە سەیری ناو جانتای
.خوێندنگە بکەن
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?What's inside
چی لەناودایە؟

A school reading book
کتێبێکی خوێدنەوەی قوتابخانە
How you can help your child with reading:
چۆن دەتوانیت لە خوێندنەوەدا یارمەتی مناڵەکەت بدەیت:
 Talk about the title and author
 باسی ناونیشانی کتێبەکە و نوسەرەکە بکەن
 Ask your child what the book might be about
 پرسیار لە مناڵەکەت بکە کە دەبێت کتێبەکە دەربارەی چی بێت
 Look at the pictures and talk about them
 سەیری وێنەکان بکە و قسەیان دەربارە بکە
 Tell the story in your own words
 چیرۆکەکە بە شێوازی خۆت بگێڕەرەوە
 Talk about the characters together
 پێکەوە باسی کەسێتی ناو چیرۆکەکە بکەن
This can be done in any language.
ئەوانە دەکرێت بە هەر زمانێک بێت ئەنجام بدرێن.

Let your child read the words in English but do not
correct them too much.
با مناڵەکەت وشەکان بە ئینگلیزی بخوێنیتەوە بەاڵم زۆر زۆر وشەی بۆ ڕاست
مەکەرەوە.
Reading Record
تۆماری خوێندنەوە
A reading record is for the parent to sign, to say
that your child has read at home.
تۆماری خوێندنەوە بۆ دایبابە کە واژۆی بکات ،کە بڵێیت مناڵەکەت لە ماڵەوە
خوێندویەتییەوە.
Certificates, drawings, pieces of work
بڕوانامە ،وێنە و بەشێک لە کارەکانی
Take these out of the bag and keep at home. Praise
your child for his/her achievements.
ئەوانە لە جانتاکە دەر بهێنە و لە ماڵەوە هەڵیان بگرە .ستایشی مناڵەکەت بکە
بۆ دەسکەوتەکانی.
ئەرکی ماڵەوە Homework
Support your child with
homework but do not do it for
!them
لە ئەرکی ماڵەوەدا پشتگیری مناڵەکەت بکە بەاڵم

خۆت بۆی ئەنجام مەدە!
Make time for them to learn spellings, practise times
tables, research different topics etc.
کاتی بۆ دابنێ کە فێری سپێڵ ببێت ،خشتەی لێکدان پراکتیزە بکات ،توێژینەوە
لەسەر چەندین بابەتی جیاواز بکات هتد.

