Tigrinya

ክፍሊ/ዓመት 1 ‘ን 2 ‘ን

ምጽሓፍን ፊደላት ምቁጻርን:
ኣብ ገዛ ምምሃር
ምጽሓፍን ፊደላት ምቁጻርን ጠቓምቲ እዩም!
ምዝራብን ምስማዕን ንምዕባለ ምጽሓፍ፣ ፊደል ምቁጻርን ንምንባብ
መሰረት ከምዝኾኑ እዮም። ኣብ ክፍሊ ዓመት 1 ከምኡ’ውን 2
ውላድካ ምስ ቃላትን ፊደላት ምቑጻር ብዝበለጸ ይፈልጥ እዩ።
እምነቶም ክምዕብል እንከሎ ምጽሓፍ ኣብ መዓልታዊ ስርሓቶም
ከካትቱ ይጅምሩ፥፥

ውላድኻ ካልእ ቋንቋ ወይኻዓ ኣዘራርባ እንተሃልይዎ ንናይ
እንግሊዝኛ ቋንቋ ድምጺታት ክሳብ ዝሰምዑ ግዘ የድልዮም
እዩ። ብዛዕባ እዚኦም ንምስማዕን ንምዝራብ ክሳብ ክልተ
ዓመት ወይኻዓ ነዊሕ ግዘ ክወስድ ይኽእል እዩ።

እንታይ ምግባር እኽእል?
•	ቃላትን መጽሓፍቲ ብሓባር ምድህሳስ። ብሓባር ኩልግዘ
ምንባብን ውላድኻ በብማዓልቲ ንከንብበልካ ምትብባዕ።
• ውላድኻ ናይ ምጽሓፍ ልምዲ ንክገብሩ ኩልግዘ ምትብባዕ።
ተለቪዥን ምዕጻው። ዘይርብሽ ኵነታት እንተሃልዩ
ንውላድኻ ኣትኵሮት ንምግባር ቀሊል እዩ።

•	ኣብ ገዛን ካብ ገዛ ክትወጽእን ክትወጽእ ክትዳለው እንከሎ፤
ብእግሪ ክትጓዓዝ እንከሎ ኣብ ሹቓትን ትራፊክ ምልክታትን
ቃላት ምድላይ።
•	ኣብ ገዛ መልእክቲ ተቕምጠሉ ሰሌዳ ምድላውን ንውላድኻ
መልእኽቲ ምጽሓፍ። ንኣኻን ንካልእ ስድራ ኣባላት መልእኽቲ
ብምጽሓፍ ከቕምጡ ኣተባባዓዮም።
•	በብማዓልቱ ዝተፈላለየ መልእኽቲታት ብሓባር ማለት ከም
ንሕጻውንቲ ምሳሕ ጠልቢን ንኻልኦት ስድራ ኣባላት ሓጺር
መዘኻኸሪ ንክጽሕፉ ምትብባዕ።

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

•	ምስ ውላድኻ ኮፍ ምባልን ንዝደልይዎም ቃላት ብዝርዝር
ምጽሓፍ። ነዞም ዝርዝር ቃላት ብዙሕ ግዘ ብሓባር ኾይንካ
ምንባብ። ውላድኻ ክርእየሉ ብዝኽእል ቦታ ነዞም ዝርዝር ቃላት
ምልጣፍ።

ምጽሓፍን ፊደላት ምቁጻርን:
ኣብ ገዛ ምምሃር
•	ብፖስት ዘየድሊ መልእኽቲ ብጽቡቕ ኵነታት ምጥቓም!
ንውላድኻ ትሓቶ:
•	ነቶም ቃላት ብዝኾነ ፊደል ማለት ከም m ከምኡ‘ውን
ብዝኾነ ድምጺ ከም sh ክቢ ክገብረሉ
•	ኣብ ክልተ ፊደል፣ ሰለስተን ካብኡ ንላዕሊ ንዘለዎም ቃላት
ኩሉ ከስምረሉ
•	ንዝተወሰነ ቃል ከም the ዘኣመሰለ ክንደይ ግዘ ክረክብ
ከምዝኻኣለ ምቁጻር – እዚ ዝፍለጡ ቃላት ንምፍላይ ዝሕግዞ
እዩ።

ሕጻውንቲ ብዝተፈላለየ ፍጥነት ደረጃ ምዕባለ ከምዘርእዩ
ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ተዓጋሲ፣ ኣወንታዊን ሓጋዚ ምዃንን
እሞ ውላ’እዃዕ ጌጋ መልሲ ተኾነ’ውን ስለዝፈተኑ ምውዳስ
ከምዝተገብረ ምርግጋፅ።

•	ቕድሚ ትክክለኛ መልሲ ምሃብ ውላድኻ ነቶም ቃላት ፊደላት
ክቆጽረልካ ክፍትኑ ምሕታት።
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