Tigrinya

መዋዕለ ህጻናት

ምጽሓፍን ፊደላት ምቁጻር:
ኣብ ገዛ ምምሃር
ምጽሓፍን ፊደላት ምቁጻር ጠቓሚ እዩ!
ምዝራብን ምስማዕን ንምዕባለ ምጽሓፍ፣ ፊደል ምቁጻርን ንምንባብ
መሰረት እዮም። ውላድኻ ናብ መዋዕለ ህጻናት ክኸይድ እንከሎ
ነዞምን ካልኦት ክእለት የመዕብል እዩ። ንናይ ምዝራብን ምስማዕ
እምነት ክሓድረሎም እናዓበየ ክኸይድ እንከሎ ብዛዕባ ምጽሓፍ
ምምሃር ይጅምሩ።
እንታይ ምግባር እኽእል?

ተለቪዥን ም ዕጻው። ዘይርብሽ ኵነታት እንተሃልዩ
ንውላድኻ ኣትኵሮት ንምግባር ቀሊል እዩ።

ስም ኣጸዋውኣ ንክሰምዑ ብምሕታት ጀምር።

•	ኩልግዘ ምስ ውላድኻ ኾይንካ ኣንብብ። ቃላትን መጽሓፍቲ
ብሓባር ኣልሹ እሞ ክትጽሕፍ እንከሎኻ ምሳኻ ክነጥፉ ክነብሩ
ግበር።

•	ብዛዕባ ናቶም ስም መጀመርታ ፊደል ተዘራረብ። ነቲ ፊደል ኣብ
ካልእ ቦታታት ንክርእይዎ ኣተባብዓዮም። ብስሞም ውሽጢ
ዘለው ፊደላት ንክጽሕፉ ሓግዝዎም።

•	ብሓባር ክተንብቡ እንከሎ ብዛዕባ ተንብቦ ቃላት ተዘራረብ።
ንኣብነት፡ በዚ ዝስዕብ ዘኣመሰለ ዜማ ቃላት: ናይ ለይቲ ኢፍ/ሻፎ
ከምኡ’ውን ድሙ, እሞ ኣብ ቃላት መጀመርታ ዝግበር ብዛዕባ
ጽምዲ ምዝርራብ።

•	ድራር ክተዳልው እንከሎ በዚ ዝስዕብ ዘኣመሰሉ ሕቶታት ሕተቶ:
ከም ናትኻ ስም ኣጸዋውኣ ተመሳሳሊ ዝኾነ ኣብ ክሽነ ዝኾነ ነገር
ክትረኽብ ትኽእል‘ዶ?

•	ንስኻ መዘኻኸሪ፣ ኢሜልን ዝግዛእ ኣቑሑት ስም ዝርዝር
ንኽትጽሕፍ ውላድኻ ንክሕግዘኻ ኣተባብዓዮ። ወረቐቲን ርሳስ
ብምድላው እሞ ምሳኻ ምጽሓፍ ክፍትኑ ይኽእሉ።
•	ብቃላት ዝካየድ ውድድር ጸወታ ብሓባር ተጻወቱ፡ ማለት ከም
ናይ እንስሳ ስም ምስቲ ስዕሊ መምስሳል።

•	ውላድኻ ንዝፈልጦ ፊደላትን ቃላት ኣብ ምድላይን ምርካብን
ግዜኹም ኣጥፍኡ። ነዙይ ክትገብር ትኽእሎ ኣብ ገዛ ውሽጢ፣
ኣብ ማኪና ውሽጢ፣ ኣብ ሹቓትን መጻወቲ ስፍራ እዩ።
•	ምምሃር ኣዘናጋዒ ግበሮ።

•	ውላድኻ ንዘዳልዎ ደብዳበታትን ስእሊታት ንምርኢት ኣውጽኣዮ።
በዚ ዝስ ዕብ ዘኣመሰለ መዘኻኸሪ ጽሓፍ: ኣነ ብዓኻ ብጣዕሚ እየ
ዝኾርዕ!
•	ውላድኻ ስሞም ንክፈልጡን ንኸለልዩን ሓግዞም። ናቶም ቐዳማይ
ውላድኻ ካልእ ቋንቋ ወይኻዓ ኣዘራርባ እንተሃልይዎ ንናይ
እንግሊዝኛ ቋንቋ ድምጺታት ክሳብ ዝሰምኡ ግዘ የድልዮም
እዩ። እዚኦም ድምጺታት ንምስማዕን ንምዝራብ ክሳብ
ክልተ ወይኻዓ ነዊሕ ግዘ ክወስድ ይኽእል እዩ።

ኣካለጕድዓተኛ ዝኾነ ሕጻን ነቲ ዝደልይዎ ታሪኻት ከንብቡዎ
እንከለው ይሕጐሱ ወይኻዓ ንናይ ኣጸደ ህጻናት ግጥሚ ክዝምሩ
እንከለው ንምትሕብባርን ንምብርትታዕ ብዙሕ ግዘ ይጠቕም
እዩ። ውላድኻ ኣካለጕድዓተኛ እንተኾይኑ በቲ ዘለዎም
ዝሰማማዕ ዓቕሚ ክዕለቶም ዘሎ ተግባራት ንክሳተፉ ብናቶም
ቤት ትምህርቲ ሓገዝ ይገብረሎም እዩ። ንኣኹምን ውላድኹም
ዝኸውን ዚሰማማዕ ግቡእ መሳርሒ፣ መገልገሊን ውጥን ሓሳብ
ደገፍ ንምርካብ ምስ ውላድኻ መምህር ምዝርራብ እዩ።

ዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ
ኣብ ገዛ ምምሃር ሓቓዊ ጽሑፍ ወረቐቲ
ኣብ ዌብሳይቲ education.wa.edu.au.
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