يولبونا من بيثا:
خبران ْي تا أمدبران ْي بابا و ي ّما و هام تا عيان ْي
مصداري و نيشان ْي تا عيانا اد سكواليي طالب ْي تا يولبونا من بيثا.
نصيحت ّا ,و
ْ

أننقايوثا اد يولبونا من بيثا
ي ديل ْي رابا أننقايا تاد عينوتون اليالوخون طالبي أبكَو يولبا َن ْي من بيثا إيال ,هيولتوخون طالَ ْي أمصيبرانوثا و مسمتا اد باال و هيوي
او مند ْ
ابدائيموثا .بابا و ي َما امدبران ْي أختون ليووتون اطليبا منوخون تاد هاووتون ملبان ْي اد مدراشا يان معلم مولبانا.
ي ابدائيموثا ابكَو هيولتا و اسقلتا اد خَبراني من مدراشا اد يألو ُخون.
و هام مندي اننقايا ,أكلزما الد أمدبراني تاد هاو ْ
مدراشا اد يألوخون طالب ْي بد هويا أموخون أبكَو اني خدمياثا:
•
•
•
•

بد ميذالوخون ماها إيال خدّمتا و مسؤولية اد مولبانا اد يألوخون طالب ْي و هام ما ها إيلي أطليبا من طالبي و بابا و ي ّما
امدبران ْي و هام عيان ْي تاد أوذوتون واجبوثا ديّوخون.
بد معينيلي إيالوخون طالبي أبكَو هيولت َ ْي َدرس ْي و واجبوثا
َ
بد هويا ممطيثا اد خبران ْي تا يألوخون طالبي و هام بابا و ي ّما أمدبران ْي أبكَو كولي أورخاثا ادّاها موبلخ ْي ,ماخواثيد شوبا
الكتروني اد مدراشا ,نشرة اد خبران ْي و هام بريد الكتروني.
هيولتا اد َمشَرتا تا بابا و يما امدبران ْي و تا طالبي تا اورخا اد انترنيت تا يولبانا عل خط تا عيانا اد طالبي أبكَو دراشتي
من بيثا.

وهام إن هويا اد ال اتوخون كمبيوتر و ال انترنيت أبكَو بيثا ,مدراشا اد يألوخون طالبي بد معينيلوخون تد ابكَو اورخا تد هياويلوخون تا عدانا
كريثا و هام داخي يألوخون طالبي شقلي يولبانا و درس ْي ممطيلي إلَ ْي.

محظرتا اد دوكثا تا اشقلتا اد يولبانا
اشقلتا اد يولبانا ابكَو بيثا ,ان هويا ارهمتا ,اكلزما تاد هويا ابكِو دوكثا د جمعتا اد عائلة ابكَو صالة هول اد أرخ ْي و إيتوتا ,و يان صالة اد
ميخولتا ,و اباذي دوكثا ايال رابا ِبش ارهمتا ما تد هاوي يالوخون طالبي بلخوذي ابكَو قوبي د ادمختا و أختون ال خازوتونلي يان نطروتونلي.
آذي دوكثا ابكَو بيثا اكلزما:
• تاد هويا اهديثا ابخاكما عدّان ْي
• اكلزما الد امدبراني تاد هاوي احضيري ع َم ْي ,يان خا ناشا اكميال ابعمرا.

واجبوثا الزمتا الد طالبي ابكَو آني عدَاني اد يولبانا من رحقا ابكو بيثا
•
•
•
•
•
•

بد هاوي أطليبا من يألوخون طالبي آني منداني ,و آذي اكليثيال الد عمرا ,و شاتا اد يولبانا ايكيلي ميطيي:
اد هاوي ه ّ
شر اد خازي ماها ممطي طاليهين من مدراشا ابكَو اورخا د انترنيت من نصيحتا ,و خبراني من مولباني ديي.
اوذيال كوالح واجبوثا أكملتا و جا َه ْي الد درستا ديي.
اوذيال كوالح واجبوثا أبكَو عدّانا الزمتا و تا تاريخا بيشا اطليبا منيهين.
هاوي ابدائيموثا ابكَو هيولتا و اشقلتا اد خبراني من مولباني و هام أمريلي كولي عاسيقواثا و مشكلة إن هويا تا مولباني.
هاوي يالوخون طالبي الزيمي الد عواذي و تصرف ديي أبكَو بيثا مخ مدراشا و ال توريلي آني عواذي.
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أنصَوتا اد اورخا اد يولبانا و ماها إيلي اخشيوا من يولبانا
اننقيثيال رابا تاد هاويلوخون اختون امدبراني الد اورخا د عيانا اليألوخون طالبي الد يولباني من بيثا .و آذي كياهوال ْي يألوخون خا شوبا تد
مقويلي الد درشتا و يولبانا.
أمشاروتون كول خا يوما و هام ختموتونلي أبكَو أفقدتا الد يولبانا اد يألوخون طالبي و بلخوني و هام:
•
•

يأذوتون و فهموتون و هام يألوخون كولّي بوكَدان ْي و واجبوثا اد امشدريلي مولباني من مدرشتا طاليهين.
معينوتون الد يألوخون طالبي تد محضري أكَياني تا يولبونا و هاويلي هدافي و خيجبونا تا يولباني من بيثا.

متخروتون يألوخون طالبي الد عدانا د تمارين أ ّمد يولبونا ديي ,و اكيد مدرشتا بد هياوا تا يألوخون خكما واجبوثا اد اني تمارين.
متخروتون يألوخون طالبي الد ميخولتا صحيثا و طوتا و هام متخروتونلي الد أشتيثا اد مايي أبكَو يوميهين.
ي أبكَو عومرا.
ور
هاووتون امدبراني تاد امشدروتون أليألوخون الد ادمختا أبكَو عدَانح و كول لَيل ْي ,و بيبريشوثا آن ْي ِبش زَ
ْ

يولبانا اد عدَانا تا برجتا اد شاشة و هام انطرتا اد السالمتا ابكَو عدانا عل خط انترنيت
ابكَو آني عداني يألوخون بد هاوي تيوي ألذد انترنيت أبكَو يولبانا ,إيال أننقيثا منوخون امدبراني تاد مالبوتونلي الد انطرتا و سالمتّا عل خط
انترنيت .و آذي مندي بد عاي ّني يألوخون تاد شقلي قراري ماها امبرجي و خازي و هام هاوي حكيمي داخي مابلخيال آذي يولبانا و ممطيثا.
إيال طوتا تاد محكيتون امد يألوخون أبكَو آني مندان ْي:
• مابلخي يألوخون بس يولبونا عل خط انترنيت شوباني اد مدراشتا بيشلي اهويال طاليهين و هام ماها اكموصيلي دائرة اد
حكومة قسم اد مدرشتا و يولبانا تدريب )Department of Education and Training ,DET( +
ماخزي إيقارا تا خيني الد شوبا اد انترنيت ,داخي ما أني ماخزي ايقارا عدانا تاد هاوي عم ناشي باثا و باثا.
ي تاد
ْ
• هاو ْ
• هاوي مابلخيلي آني أجهزة ذكية اد انترنيت أبكَو دوكثا ابثيختا قاموخون ابكَو بيثا.
تاد يأذوتون ِبش زودا الد انطرتا د سالمتّا االنترنيت (ليشانا انكليزايا) تا امدبران ْي و عياني ,زيروتون شوباwww.esafety.gov.au :

انطرتا الد صحتا د هونا عاقل و هام صحتا د كَيانن
أننقيثيال رابا منوخون امدبراني تاد خازوتون و امبقروتون أليالوخون تا صحتا اد هونا و كَيانا ديي كول يوما.
آني يوماثا بد شقال عدّانا من يألوخون تد يالبي الد آذي شوخالبا خاثا ابكَو يولبانا من بيثا و ال خازي الد خوراني من مدرشتا باثا و باثا .و كول د
خا أيال بد هاوي خا عوايح شكل أني عدان ْي  -أرءشتا اغبينا ,عصبي ,اسقيذا و هام قلق ,آني ارءشياثا ايلي عادي آذي عداني.
إيبوخون تد معينوتون يألوخون أبكَو اني منداني:
•
• ياذوتون ماها منداني إيبي يالوخون اوذيلي بلخوذي ,و و يان عم هايرتا و مولبتا ديّوخون طالي عدانا اد خازوتون هولي

هياووتونلي دورا تد أمريلوخون الد ماها ايال ارءشتيهين و خوشاويهين ,و اختون شمؤوتون إلّي.

•

اسنيقي الّوخون.
امبقروتونلي داخي رأشي أبكَو آذي يولبانا من بيثا رحقا من مدرشتا ,و ماما مندي إيلي يالوخون اسنيقي الد نصيحة و عينتا
منوخون.

إن هاووتون ابقليقوثا يان أتوخون بوقاري تا صحتا و ساغوثا اد يألوخون طالبي ,أكلزما تا أمخبروتون المدرشتا و مولباني ديي تا اشقلتا د عينتا.
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نصيحوثا تا امدبراني و عياني مار يالي اد أت ّ ْي أسنيقواثا زودا و أنينقايي
إن يأذوتون اد ياال ديوخون أتّ ْي أسنيقواثا زودا و أنينقايي ,اكلزما تد محكوتون عم مولبانا ديي كَو مدرشتا تا خا بيلن خطة تاد هويا مولبتا من بيثا
ِبش سانايي طالوخون.
تا امدبراني و عياني ,زيروتون دائرة  DETشوبا الكتروني ( )www.education.vic.gov.au/parentsتاد قاروتون و يالبوتون الد
يولبانا اد يالوخون نت بيثا.
وهام ايثين خا اكثاوا أبكِو (ليشانا انكليزايا) ايلي شميح Understanding learning difficulties for parents: a practical
( guideأكثاوا دليل تا امدبراني تا اعياني د فهميلي عاسيقواثا اد يولبونا) .ايلي دليل اكثاوا د نصيحة د عاسيقواثا د يولبونا و ماها تطبيق
برنامج اننقايي طالوخون.
و آذي ايلي ابكَو شوبا www.uldforparents.com

نصحيحوثا الد يولبانا اد منيانا و قريانا و مصداري
مدراشا اد يالوخون طالبي بد هياويلوخون اكثواني و مصداري اد يولبانا ,و هام ايثن اني مصداري زودا تا عيانا اد يالوخون طالبي تا يولبانا من
بيثا ,و ىني مصداري إيلي ابكَو ليشانا انكليزايا:

منيانا و قريانا:
نصيحوثا تا امدبراني و عياني تاد مقويال قريانا و منيانا اد يالين طالبي ,زيروتون  www.education.vic.gov.auو جيلوتون الدget :
involved in literacy and numeracy

مسابقة اد قريثا من حاكم اد امذيتا
اذي مسابقة امقويا يألوخون و طالبي من شني اد ابريثا و هال  10شني ابعمرا تاد ديمي الد قرايا خا منيانا من كثاوان ْي كولح شاتاو هام امسجلي
اذي قريانا ,زيروتون و امسجلوتون  www.education.vic.gov.auو جيلوتون الد premiers reading challenge :

يولبانا د خجبنتا اد منيانا حساب من بيثا
امدبراني و عياني اتي خا شوبا اننقايا ابكو مالوبي اد يالي و مقويثا اد خجبنتا د منيانا حساب .و اني مصداري بد معينيلوخون ,زيروتون
 www.education.vic.gov.auو جيلوتون الد numeracy at home mathematics and :
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