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ምንባብ:
ኣብ ገዛ ምምሃር
ናይ ምንባብ ደረጃታት
ውላድኻ ምንባብ ክምሃሩ እንከልዉ ብዝተፈላለየ ደረጃታት ጌሮም
ይኸዱ እዮም። ኣስተውዕሉ ሕጻውንቲ ብዝተፈላለየ መንገዲታትን
ብዝተፈላለየ ደረጃታት ኣቢሎም ከምዝማሃሩ፤ ስለዙይ ትዕግስቲ
ከምዘድሊን ኩልግዘ ንናይ ውላድኻ ጽዕረት ምትብባዕ የድሊ።
ዘንብቡ ዝመስሉ
ውላድኻ ዕቤት ክውስኹን ክመሓየሹ እንከሎ ብመጽሓፍቲ ድሌት
ይሓድረሎም ከምኡ’ውን ብከባቢኦም ዝርእይዎ ቃላት ድሌት
ክሓድረሎም ይጅምሩ።

ጀመርቲ/ተለማመድቲ ኣንበብቲ
ኣብዚ ደረጃ ውላድኻ ናብ ስእሊታት ብምርኣይ ኩልግዘ
ከምዘንብቡን ነቲ ዝፈልጥዎ ታሪኽ ብምዝካር ንምንባብ ይጥቐሙሉ።
ከምኡ’ውን ቁሩብ ቃላት ከምዝርድኦም የግዳስ ብግቡእ ንነብስ
ወከፍ ቃል ካብ ምንባብ ዝነብሮም ጠመት ናይ ጽሁፍ ትርጉም
ምፍላጥ ይኸውን።
ንውላድኻ ክትሕግዞ ዝኻኣል:
• በብማዓልቱ ምስኦም ኾይንካ ብምንባብ

መጽሓፍቲ ብትኽኽለኛ ገጺ ጌሮም፣ ብጥንቓቐ ገጺታት
ብምግልባጥን ስዕሊታት ብምጥቃምን ንዝፈልጥዎ ታሪክ ብምዝኻር
ኣምሲሎም እንዳጋና ንምንጋር ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም። ከምኡ‘ውን
ኣሞንጎ ቅድሚትን ድሕሪት መጽሓፍ ዘሎ ኣፈላላይ ምምሃር፤
እዚ’ውን ናይ ቃላትን ስዕሊታት ኣፈላላይ ንምርዳእን እሞ ነቲ
መልእክቲ ዝሓዘ ቃላት ንምሕታም እዩ።

•	ብምንባብ ፈተነ ንክቕጽሉሉ ምትብባዕን ንዘለዎም ጽዕረት
ብምውዳስ

ንውላድኻ ክትሕግዞ ዝኻኣል:

•	ብዛዕባ መጽሓፍቲ ዝና ባህሪን ናይ ታሪኽ ከይዲ መስመር
ምስውላድኻ ምዝርራብ

• በብማዓልቱ ምስኦም ኾይንካ ብምንባብ
•	ተንብብ ብምምሳል ትገብሮ ዝኾነ ኣቐራርባ ምትብባዕን ደገፍ
ብምግባር
• ነቲ ዛንታ ንምንጋር ዝሕግዞም ስዕሊታት ምርኣይ
•	ነቲ ዝደልይዎ ታሪኽ ደጋጊምኻ ምንባብ – ተመሳሳሊ ዝኾነ
ታሪኽ እምነትኻ የምዕብል
•	ጌጋ ክፈጥሩ እንከሎ ነቐፌታ ዘይምሃብ – ምንባብ ክትማሃር
ብዙሕ ግዘ ይወስድ እዩ!

•	ብዛዕባ ድምጺታት፣ ቃላትን ብመጻሕፍቲን ካልእ ጽሑፋት ዘሎ
ድሌታት ከም ናይ ኣቕሓ ምልክት፣ ንዝግዛእ ኣቑሑት ዝርዝርን
ጋዜጣታት ምስኦም ምዝርራብ

•	ኣብቲ ታሪኽ እንታይ ከምተፈጠረ ሓሳቦም ንክሕቡ ዕድል
ብምኽፋት ምትብባዕ
•	ነቲ ዝፈትዉዎ ታሪኻት ደጋጊምካ ብቐጻልነት ምንባብ እዩ።

ተለቪዥን ምዕጻው። ዘይርብሽ ኵነታት እንተሃልዩ ንውላድኻ
ኣትኵሮት ንምግባር ቀሊል እዩ።

ዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ
ኣብ ገዛ ምምሃር ሓቓዊ ጽሑፍ ወረቐቲ
ኣብ ዌብሳይቲ education.wa.edu.au.
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ምንባብ:
ኣብ ገዛ ምምሃር
መባእታዊ ኣንበብቲ
ኣብዚ ደረጃ ሕጻውንቲ ልሙድ ንዝኾኑ ጽሑፋት ምንባብ ይኽእሉ
እዮም። ሓዱሽ ጽሑፋት ከንብቡ እንከሎ ቐስ ኢሎምን ተጨኒቆም
ከንብቡ ከምዝኽእሉ እዚ’ውን ኣብ ገጺ እንታይ ከምዘሎ ብትኽኽለኛ
ንምንባብ ስለዝፍትኑ ኣብ ውልቓዊ ቃል ትዅረት ከምዝገብሩ
እዮም። ከምኡ‘ውን ውላድኻ ብዛዕባ ዘንበብዎ ነገራት እንታይ
ከምዝሓሰቡን ንምታይ እዚ ከምዝሓሰቡዎ ንክዛረቡኻ ይጅምሩ
ይኸውን።
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•		ንዘይፈልጥዎ ቃል ንምስራሕ ዝተፈላለየ መንገዲታት ምፍታን፤
እዚ‘ውን ናይ ቃል ኣዘራርባ ድምጺ፤ ናይ ስእሊ ትንቢት
ምጥቓምን ካልእ ዝሃብካዮም ፍንጪ ብምጥቓም፤ ነቲ ዓረፍተ
ነገርን ክሳብ መወዳእታ ዓረፍተ ነገር እንዳጋና ብምንባብ
•		ብዛዕባ ዛንታ እንታይ ከምተፈጥረ ዘሓሰብዎ ምሕታትን ንምንታይ
ዝሓሰብዎ ዝና ባህሪ ዛንታ ዝበሎን ወይኻዓ ዝተገብረ ነገር
ብምሕታት

ንውላድኻ ክትሕግዞ ዝኻኣል:

•		ንዘይፈልጥዎ ቃል ብከመይ ጌሮም ክረኽብዎ ከምዘለዎም
ንክዛረቡ ብምትብባዕ

•		ኩልግዘ ኣንብቡሎም ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ዛንታ መሊሶም
ክዛረቡዎ ምትብባዕ

•		ኣብ መልእኽቲ ሰለዳ ንዓቶም መዘኸርታ ብምጽሓፍ እሞ ንሳቶም
እውን ኣብቲ ሰለዳ ምልክታ ክገድፉ ብምትብባዕ ይኸውን።

•		ብዛዕባ ዘንበብዎ ነገራት ንዘለዎም ሕሳብ ንክገልጹ ምትብባዕ
•		ብዛዕባ ልሙድ ቃላት ምምልካትን ምዝርራብን

ውላድኻ ንምንባብ ክምሃሩ እንከሎ ብዙሕ ምውዳስ ብሓቒ
ኣገዳሲ እዩ። ጌጋ እንተጌሮም ውላ’እዃዕ ቐሊል መሲ
እንተራእኻዮ ነቐፌታዊ ገምጋም ዘይምግባር። ሓደሓደ
ሕጻውንቲ ብዙሕ ልምዲን ምትብባዕ የድልዮም እዩ።
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