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باوک و دایکان /پێسپێرداراونی بەڕێز،
ئامانجی ئێمە لەم نووسینە بۆ ئێوە ،دابین کردنی زانیاری و خستنە بەر دەستی ئەو زانیاریە بۆ ئیوەیە کە لەم کاتەدا وا
قوتابخانەکان داخراون ،بۆ ئێوە بە کەڵك دەبێ .بێگومان ئەم سات و دۆخەی کە تێیداین دۆخێکی نائاسایی و ئاڵۆزە بۆ زۆربەی
باوك و د ایکان و مناڵەکانیان کە دەبێ لە ماوەی ئەم قەیرانەدا خۆیان لە گەڵ شێوازێکی نوێێ ژیان و ئیشی ڕۆژانەیاندا ساز
بکەن .ئەم دۆخە بۆ مامۆستا و بۆ قوتابخانەکانیش دۆخێکی ئەستەمە و مامۆستاکان هەوڵ دەدەن بە هندێك شیوازی ئاسایی بە
تەواوی جیاواز لە گەڵ شیوە و شێوازی وانە وتنەوەیان لە ژوورری قوتابخانەدا ،لە فێرکردن و یارمەتیدانی قوتابییەکان
بەردەوام بن .بە هاوکاری باوک و دایکان ،مامۆستاکان و قوتابخانەکان نەخشێکی گرنگیان دەبێ لە یارمەتیدانی قوتابییەکان بۆ
لە یەکتر دانەبڕان و بە هێزکردنی ئارەزووی خوێندن و پێشخستنی بواری فێرکردنیان.
ئامانج لەم ڕێنماییە هاوکاری کردنی ئێوەیە لەو کاتانەی کە منداڵەکەتان لە ماڵەوەیە .لەم ڕێگایەوە ئێوە ئاگادار دەبن کە
مامۆستاکان لەم باروودۆخەدا بە چ شێوەیەك یارمەتی مناڵەکتان ئەدەن و هندێك ڕێنمایی کرداریش دەخاتە بەر دەستت کە چۆن
لەم دۆخەدا هاوکاری منداڵەکەت بکەیت بۆ فێربوون و بە چ شێوەیەك مناڵەکەت بپارێزیت .ڕێنوێنیت دەکات کە چۆن دەستت
بەو یارمەتییانە ڕا بگا کە بۆ دایك و باوکان /پێسپێردراوان لە قوتابخانەکان یان لە شوێنەکانی دیکە لەم کاتەدا لە بەر دەستن!
ئەگەر منداڵەکەتان لە قوتابخانەیکی تایبەت ناونووس کراوە ،دیسانەوە ئەم ڕێنماییانە ئامۆژگاری بە کەڵک بۆ ئێوەش لە خۆ
دەگرێ.

چ چاوەڕوانییەکم لە قوتابخانەی مناڵەکەم هەبێ؟
لە ئێستادا ،قوتابخانەکان باوک و دایکانیان ئاگادار کردۆتەوە کە بە چ ڕێگایەك و چۆن دەتوانن لە گەڵیان لە پێوەندیدا بن و
هاوکاری قوتابیەکانیان بکەن لە پێوەندی لە گەڵ خوێندنی قوتابیەکان .چاوەڕوانی ئەوەت هەبێ کە مامۆستا و قوتابخانەکان لەم
ڕێگایانەی خوارەوە هاوکاری ئێوە و مناڵەکانتان دەکەن:

هاندان

هاندەر دەبن بۆ ئەوەی کە مناڵەکەتان هەمیشە چاالك بن و لەم کاتە ئەستەمەدا لە خوێندن و فێربوون پێش
بکەون
ئاگادارتان دەکەنەوە کە لەم دۆخە ئاڵۆزەدا بە چ ڕێگایەك لە گەڵ ئێوە و مناڵەکەتان پێوەندی دەگرن،
هەروەها ئاگادارتان دەکەنەوە کە ئێوەش لە چ ڕێگەیەکەوە دەتوانن پێوەندی بە قوتابخانەکەوە بکەن بۆ شتی
پێویست.

لە پێوەندیدا
دەمێننەوە
ئامادە کردنی
ئەرك و ڕاهێنان

تێبینی /
سەرنج

ڕاوێژ کردن

پرسی دەست
ڕاگەیشتن بە

دابین کردنی وانە و ڕاهێنان و چاالکی بۆ مناڵەکەتان بە شێوەیەك کە لە ئاستی توانایی و پێشوەچوون
و پۆلەکەیدا بێت.

سەرنج دان لەو ئەرکانەی وا مناڵەکەتان بە جیێ هێناون و بۆ مامۆستاکەی گەڕاندۆتەوە.

چاوەڕوانی ڕا و سەرنجی ئێوە دەکەن تا لەوە دڵنیا بن کە ئەو ڕێژە ئەرک و ڕاهێنانە وا بە
مناڵەکەتانی دەدەن بەو ڕادەیەیە کە جێبەجێ بکرێ.

هاوکاریتان دەکەن بۆ دۆزینەوەی ڕێگا چارەی یارمەتیدانی مناڵەکەت ئەگەر لە شوێنێکدا بن کە
هێڵی ئینترنێت خاو بێ یان دەستان بە ئامێری دیجیتاڵ ڕا نەگا.
——
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چەند وەخت جارێك چاوەڕێ بم کە لە الیەن مامۆستا یان قوتابخانەی مناڵەکەمەوە پێوەندیم لە گەڵ بگیرێ؟
وەزارەتی خوێندن و کارامەیی ڕێنوێنی داوە بە قوتابخانە سەرەتاییەکان کە تا بۆیان دەکرێ مامۆستای پۆلەکان دەبێ بە
شێوەی ڕۆژانە لە گەڵ قوتابییەکاندا لە پێوەندیدا بن یان النی کەم چەند جارێك لە حەتوودا.
ئەگەر مناڵەکەت پێویستی بە پیداویستی تایبەتی فێرکارییە ،دەبێ چاوەڕێی ئەوە بی کە لە هندێك دۆخدا ڕۆژانە لە الیەن
مامۆستای تایبەتی فێرکارییەوە یان مامۆستای پۆلەکە پێوەندیتان لە گەڵدا بگیرێ .ئەگەر پێشتر مناڵەکەتان بە هۆکاری
کەڕی /کیشەی بیستن یان الوازی بینین و کوێری مامۆستایەك سەردانی کرد بن ،دەکرێ چاوەڕوانی ئەوەتان هەبێ کە لە
الیەن ئەو مامۆستایەوە بە شێوەیەکی ڕێکوپێك پێوەندیتان لە گەڵ بگیردرێ.
هاوکاری قوتابخانە بۆ فێرکردنی مناڵەکەتان لە ماڵەوە جیاوازترە لەو هاوکارییەی کە لە ڕۆژانی ئاسایی قوتابخانەدا پیێ
دەکرا .چەند وەخت جارێ یان لە چ رێگایەکەوە مامۆستاکان و قوتابخانەکە لە پێوەندیدا دەبن لە گەڵ ئێوە و مناڵەکەتان
پابەندە بە چەند شتێکەوە ،یان لە رێگەی کورتە نامەوە دەبێ ،یان قسە کردن لە ڕێگەی ڤیدیۆ کامیراوە ،یان هەر
پالتفۆرمێکی دی کە لە رێگەیەوە بتوانی بە شێوەی راستەوخۆ فێرکاری بکەی یان راهێنان و وانە بدەی.
بە شێوەی تایبەت ،جۆری پێوەندییەکە بەندە لە سەر ئەوەی کە کام ڕێگا گونجاوە بۆ ئێوە  ،قوتابخانە و مامۆستاکان بۆ
پێوەندیگرتن تا لەو رێگەیەوە باشترین هاوکارییەکان بە خوێندنی مناڵەکەتان بکرێ لەو کاتانەی وا لە ماڵە.جۆرە
پێوەندییەکی جیاوز دەبێ بە گوێرەی ئەو تێکنۆلۆژی و سەرچاوەی ئێنترنێتیە بەرفراوانەی وا لە قوتابخانە لەبەر دەستە و
لە گەڵ ئی ماڵەوە جیاوازە و بە پێێ ئەو مەجالەی وا قوتابخانە هەیەتی ،کەرەستەی فێرکارییەکان بە شێوەی چاپکراو
دەخاتە بەر دەستی قوتابییەکان.هەروەها دیسان جیاواز دەبێ بە گوێرەی ئەو بەرنامەیەی کە مامۆستاکان دایانڕشتووە بۆ
پۆلەکەیان و بە لە بەرچاوگرتنی پێویستیی فێربوونی قوتابییەکە ،کەرەستەی بەردەست و داخوازییە تایبەتەکان بۆ خوێندن
لە ڕێگەی دوورەوە /ئۆنالین

چۆن قوتابخانەکە لە گەڵ من یان مناڵەکەم پێوەندی دەگرێ؟
بە گشتیی جۆری پێوەندی نێوان مامۆستاکان و ئێوە و مناڵەکەتان سەبارەت بە خوێندنی مناڵەکەتان و هاریکاری تۆیە کە
تۆ هاوکاری بکەیت.ئەکرێ ئەو ئەرکانەی وا مامۆستا بۆ ئەنجامدان بە مناڵەکەی دەدات کە مناڵەکەت بۆ خۆی جێبەجێی
کات جیاواز بێت لەوانەی وا مامۆستاکە خۆی ڕاستەوخۆ لە قوتابخانە پێێ ئەنجام دەدات.قوتابخانەکەش هاوکاری
مناڵەکەت دەکات کە هەمیشە چاالک بێ و هەست بە باشی بکات .چاالکییە فێرکارییەکانیان دەکرێ بریتی بێت لە :
 ڕاهێنانی وەك نووسین ،چاالکای بە کردەوە و پرۆژە و
 لە هەر شوێنێك کە ئیمکانات هەبوو ،خوێندنی ئۆنالین وەك پۆلی مەجازی ،ڤیدیۆی وانەکان ،نواندنەکان یان
کەڵك وەرگرتن لە سەرچاوەی خوێندن کە مامۆستاکە پێشنیاری دەکات.
ئێوە و مناڵەکەتان دەبی چاالکییەکانی خوێندن لە الیەن قوتابخانە و مامۆستاکانەوە لە ڕێگایەك لەم ڕێگایانە وەك پۆست،
نامەی ئەلکترۆنی /ئیمێل ،تۆڕەکانی پێوەندیگرتن وە یان ماڵپەڕی قوتابخانەوە بە دەست بگات.
تا ئەو جێگایەی کە تەکنۆلۆژی لە بەردەستە ،دەکرێ مناڵەکەت لە پێوەندی بێت لە گەڵ مامۆستا/مامۆستاکانی لە ڕێگەی
بەرنامەی وەك  Google Classroom, Microsoft office 365و بەرنامەی  Edmodoوە و لە کۆبوونەوەی
راستەوخۆدا بەشدار بێ لە ڕێگای بەکارهێنانی ئامێری وەك  Google Meet, Microsoft teamو هەروەها
Webex.وە
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داوا کراوە لە قوتابخانەکان کە ئاگاداری ئەو قوتابییانە بن وا دەستیان بە پێداویستیە ئۆنالینەکان ڕاناگا و رێگەیان بۆ ساز
کەن تا ئەوانیش بتوانن لە خوێندن و فێر بوون بەشدار بن .ئەگەر کێشەتان لە گەڵ دەست ڕاگەیشتن بە ئینترنێت هەیە یان
دەستان بە ئامێری چاپ و شتی و ا ڕاناگات ،دەبێ قوتابخانە یان مامۆستای پۆلەکە ئاگادار کەنەوە تا ئەوان ڕێگەیەکی دیکە
بگرنە بەر بۆ مناڵەکەت/

لەوانەیە لە الیەن قوتابخانە یان مامۆستاکەوە تەلیفونتان بۆ بکرێ بۆ دڵنیابوون لە مناڵەکەتان و بۆ باس کردنی هەر
نیگەرانییەك کە سەبارەت بە خوێندنی من اڵەکەتان هەتانبێ.ئەو جۆرە لە پێوەندی گرتنی تاك بە تاكە بە شێوەیەكی گشتی
قازانجبەخشە ئەگەر مناڵەکەتان خاوەن پێداویستیەکی تایبەتە بۆ خوێندن و لە ئەنجامدانی ئەو ئەرکانەی وا بۆی دابین
کراوە کێشەی هەبێ .ئەم پێوەندییە ڕێك وپێکەش لە گەڵ مامۆستا دیسان قازانبەخشە بۆ ئەوەی ئەگەرئێوە کێشەتان لە
هاندانی مناڵەکەتان یان هاوکاریکردنی سەبارەت بە فێربوون و خوێندن لە ماڵەوە هەبێ .ئەگەر قوتابخانەکە بەشی
بەرێوەبەری پێوەندی نێوان قوتابخانە و مالەوە هەیە کە بە ( )HSCLناسراوە ،دەتوانی پێوەدنی بەو بەشەوە بگری
سەبارەت بە هەر شتێك کە لەو بوارەوە هەتبێ.

زانیاری زیاتر لە الیەن وەزارەتی خوێندنەوە لە مەڕ ئەوەی کە قوتابخانە و مامۆستاکان بە چ ڕێگایەك دەتوانن هاوکاری
خوێندنی مناڵەکان بکەن لە (ڕێنمایی سەبارەت بە بەردەوامی خوێندن بۆ قوتابیانی قوتابخانە سەرەتاییەکان و پاش
سەرەتایی هاتووە .ئە م زانیارییانە و بەڵگە ڕێنمایی دیکە لە پێوەندی لە گەڵ هاوکاری کردنی فێرخوازانی خاوەن
پێداویستی تایبەت لە بواری خوێندنەوە و هەروەها ئەوانەی وا مەترسی بێبەشبوونیان لە خوێندن لە سەرە لە الپەڕەی
 covid-19لە سەر ماڵپەڕی وەزارەت دەست لە بەر دەستە.

ئەگەر پرسیارێك یان نیگەرانییەکم هەبوو سەبارەت بە خوێندنی مناڵەکەم لە گەڵ کێدا پێوەندی بگرم؟
ئەگەر ئێوە یان مناڵەکەتان پێویستتان بە ئامۆژاری هەبوو یان هەر پرسیار و نیگەرانییەك سەبارەت بە خوێندنی مناڵەکەتان
هەبوو ،دەبێ قوتابخانەکان ئەو ڕێنماییەیان دابێ کە چۆن و لە گەڵ کێ پێوەندی بگرن ،ئەگەر دڵنیا نیت کە بزانی دەبێ لە
گەڵ کێ پیوەندی بگری ،لە ماڵپەڕی قوتابخانەکەدا زانیاری لە سەر داواکەت دەست دەکەوێت.
مامۆستای پۆلەکە /یان مامۆستای تایبەتی فێرکاری خاڵێکی گرنگ دەبن بۆ پێوەندی یان بۆ هاوکاری ئیوە .بەڕێوەبەری
قوتابخانە یان جێگری بەڕێوەبەری قوتابخانەکەش دەتوانن سەبارەت بە هەر داواکارییەکتان هاوکاریتان بکەن.
ئەگەر مناڵەکەتان لە قوتابخانەیەکی ( )DEISناونووس کراوە ،قوتابخانەکەش بەشی پێوەندی و هاوریکاتی ماڵ و
قوتابخانەی )  (HSCLهەیە یان بەرنامەی تەواو کردنی قوتابخانە ) .(SCPبەشی بەرێوەبەری پێوەندی نێوان
قوتابخانە و ماڵەوە بۆ ئەوەیە کە ئامۆژگاری بدات و زانیاری دابین بکات و لینکێك بێت لە نێوان قوتابخانە و ماڵەوەدا .ئەو
بەشە هەروەها هاوکاری باوك و دایکان دەکا لە گرێدانیان بە خزمەتگوزاری زیاتر وەکو هاوکاری کۆمەڵگا و
خزمەتگوزاری دیکە .بەرنامەی تەواو کردنی قوتابخانە ) (SCPهاوکاری ئەو قوتابییانە دەکا کە مەترسی ئەوەیان لە
سەرە کە لە تەمەنێکی زوودا قوتابخانە بە جێ بهێڵن یان ئەو قوتابییانەی وا بە هۆکاری جیاواز دەستیان لە قوتابخانە و
خوێندن هەڵگرتووە .دەتوانی لە مامۆستای پۆلەکەی مناڵ ەتان یان لە بەڕێوەبەری قوتابخانە بپرسن و ئەوانیش دەتوانن پێت
بڵێن کە ئایا ئەو هاوکارییانە لە بەر دەستن وە هەروەها دەتوانن هاوکاریت بکەن بۆ پێوەندی گرتن لە گەڵیان.

——
410

Continuity of Schooling – Guidance for parents of primary school pupils

ڕێنمایی بۆ دایك و باوکان /پێسپێردراوانی قوتابیانی قوتابخانەی سەرەتایی

ئەگەر قوتابخانەکە سەبارەت بە مناڵەکەتان هاوکاری لە الیەن خزمەتگوزاری دەروونی فێرکاری نیشتمانی وە یان هاوکاری
لە بارەی ڕاهێنانی قسەکردن و زبانەوە لە بەرنامە داناوە ،دەبێ لە گەڵ قوتابخانەکەدا باس بکەن کە لەم کاتەدا بە چ ڕێگایەك
ئەو هاوکارییانەتان پێ دەگا.

ئەی ئەگەر من نیگەرانییەکەم هەبێ سەبارەت بە ئاستی پێوەندی قوتابخانە لە گەڵ من یان مناڵەکەم؟
ئەگەر هەستت کرد کە قوتابخانە یان مامۆستای مناڵەکەت بە شێوەی بەردەوام لە پێوەدنی نییە لە گەڵ ئێوە یان مناڵەکەتان،
دەبێ لە هەنگاوی یەکەمدا لە ڕێگای تەلیفون کردن یان کورتە نامە و ئیمێل ناردنەوە بۆ قوتابخانەکە یان بەشی پێوەندیی
قوتابخانەکەوە ،پێوەندی بگری.ئەو کەسەی کە دەبێ پێوەندیتان لە گەڵ بگرێ دەکرێ مامۆستای پۆل ،مامۆستای تایبەتی
فێرکاری ،بەڕێوەبەری بەشی پێوەندی نیوان ماڵ و قوتابخانە یان بەڕێوەبەری قوتابخانەکە بێ.
ئەگ ەر نیگەرانی ئەوەت بۆ هاتە پێش کە لە ماوەی چەند ڕۆژدا هیچ واڵمێکت لە الیەن قوتابخانەکەوە پێنگەیشتەوە دەتوانی
ڕێگاکانی سکااڵکردنی قوتابخانە بگریتە بەر .ئەم ڕێگایانە بریتین لە بەرزکرنەوەی نیگەرانییەکەتان بۆ بەڕێوەبەری
قوتابخانە وە دواتر ئەگەر پێویستی کرد بۆ سەرۆکی لێژنەی بەڕێوەبەری .زانیاری لە سەر ئەوەی کە چۆن دەتوانی سکااڵ
تۆمار بکەی لە بەشی باوك ودایکان  Parent’s sectionلە سەر ماڵپەڕی وەزارەت دەست دەکەوێت .لە حاڵەتی
پێوەندیدار بە قوتابخانەکانی سەر بە لێژنەی ڕاهێنان و فێرکردنەوە )  ،(ETBدەتوانی لە گەڵ لێژنەی ئەو بەشەی
ناوچەکەی خۆتاندا پێوەندی بگرن؛ ناونیشانی پێوەندی گرتن لە سەر  ETBI directoryدەست دەکەوێت.
بە هەر حاڵ ئەگەر لەم کاتە نا ئاساییەدا وا قوتابخانە داخراوە کێشەت هەبوو لە پێوەندی گرتن بە قوتابخانە یان دەستت
ڕاناگا بە چۆنێتی تۆمار کردنی سکااڵ ،دەتوانی لە گەڵ وەزارەتی خوێندندا لە ڕێگای ئەم ئیمەیلەوە پێوەندی بگری.
schoolgovernance@education.gov.ie

چۆن دەتوانم هاوکاری مناڵەکەم بکەم؟
چاوەڕوانی ئەوەتان لێ ناکرێ کە لەم کاتەدا ببی بە مامۆستای مناڵەکەت .لەم کاتەدا مامۆستاکان بەردەوامن لە کار کردن
لە گەڵ قوتابییەکاندا بەاڵم هندێك شتی کرداری هەیە کە ئیوە وەک باوك و دایکان لەو بارەوە دەتوانن هاوکاری
مناڵەکەتان بکەن لەو کاتانەی وا لە ماڵەوە ئەخوێنن.

ئەو بەرنامەیە دەبێ ئەم شتانەی تێدا بێ ،مناڵەکەت لە کاتێکی دیاریکراودا ڕۆژانە بخەوێ و لە خەو
هەستێ ،کاتەکانی خواردن ،یاری کردن و سەرگەرمی ،چاالکی خانەوادەیی ،ئیشی ماڵەوە،ڕاهێنان
و ئەرکەکانی قوتابخانە.
باشتر وایە ئەو بەرنامەیە لە گەڵ مناڵەکەتدا پێکەوە داڕێژن تا هەست بکات کە ئەویش لە چۆن
تێپەڕکردنی ژیانی ڕۆژانەیدا ،بژاردەی هەیە .مناڵەکان زیاتر پابەندن لە بەڕێوەبردنی ئەو
بەرنامەیە کە خۆیان هاوکار بوون لە داڕشتنیان.

بەرنامەیەکی
لە کاتی داڕشتنی بەرنامەی ڕۆژانەدا ،دەبێ لەبەردەستدا بوون و بە کارهێنانی هندێك ئامێر و شت ڕۆژانە داڕێژە
وا هندێك کەس لە ماڵەوە بە کاری دەبەن لە بەرچاو بگری.دەتوانی لە رێگای ماڵپەڕی بەشی
خزمەتگوزاری پەروەردەیی دەروونی نیشتمانی سەر بە وەزارەتی خوێندن National
 )NEPS( Educational Psychological Serviceبۆ داڕشتنی بەرنامەی ڕۆژانە بۆ
مناڵەکەت ڕێنمایی وەرگری.

ئەو بەرنامە تەلەفزیونیانەی کە لەم ڕۆژانەدا بۆ مناڵەکان ئامادە دەکرێ  ،یارمەتیدەر دەبن
بۆ پێشخستنی بەرێوەبردنی بەرنامەی ڕۆژانەی خوێندنیان و سەرنجیان بۆ خۆی ڕابکیشێ.

——
510

Continuity of Schooling – Guidance for parents of primary school pupils

ڕێنمایی بۆ دایك و باوکان /پێسپێردراوانی قوتابیانی قوتابخانەی سەرەتایی

Cúla 4 ar scoil
 :TG4کاتژمێر ١٠ی سەرلەبەیانی تا
 ١٠:٣٠ڕۆژانی دووشەمە تا هەینی

Home School Hub
 :RTÉ2کاتژمێر  ١١ی سەرلەبەیانی تا
 ١٢ڕۆژانی دووشەمە تا هەینی

Click the link below:

Click the link below:

ئەگەر بتوانی شوێنێك بۆ مناڵەکەت دابین بکەی کە تا دەکرێ لە هەراو قاڵەقال دوور بێ لە کاتی
ئەنجامدانی ئەرکەکانی ،زۆر یارمەتیدەر دەبێ بۆ بەرنامەی خوێندنەکەی .هەروەها منداڵەکەت دەبێ
ئامادە بێ بۆ هەر جۆرە خوێندنێک یان چاالکییەکی ئۆنالین لە گەڵ مامۆستاکانیان کە بۆیان دیاری کراوە
ئەگەر قوتابخانەکەیان ئەم جۆرە لە پێوەندی بە کار دەبات و ئێوە یان مناڵەکەتان ئەو جۆرە ئامێر و
تێکنۆلۆژییە گونجاوەتان لە بەردەستە.

قسە کردن لە گەڵ مناڵەکەتاندا سەبارەت بەو ئەرکانەی کە دەبێ ئەنجامیان بدات و ئەو کاتانەی کە
بۆیان دیاری کراوە ئەرکەکانیان بە ئەنجام دراوی بۆ مامۆستاکە بگەرێننەوە و خشتەی ئەو وانە و
ئەرکانەی وا لە رێگای ئێنتێرنێتەوە ئەنجام دەدرێن ،یارمەتی مناڵەکەتان دەدات بۆ رێگایەکی
درووست  .هەروەها وایان لێ دەکات کە دەرك بەوە بکەن کە ئێوە ڕێز لە ماندووبوونیان دەگرن و
هەروەه ا پیاهەڵدان و پەسن کردنی هەوڵەکانیان زۆر گرنگە و هاوکار دەبێ بۆ چاالك بوون و
هەست کردنیان بە بەدەستهێنان دوای تەواو کردنی ئەرکەکەیان.

دەبێ بە ڕێك و پێکی و بەردەوام ئاگاتان لە جۆری پێوەندی گرتن بێ کە قوتابخانەکە پێێ ڕاگەیاندوون
لەو رێگەیەو پێوەندیتان لە گەڵ دەگرێ بۆ ئەوەی لە پێوەندیدا بمێنێیتەوە سەبارەت بە خوێندنی
مناڵەکەتان .ئەگەر هەر کێشەیەکتان بۆ هاتە پێشەوە لە سەر جۆری ئەو پێوەندییە ،دەکرێ بە زووترین
کات قوتابخانەکە ئاگادار کەنەوە تا شێوازێکی دیکەی پێوەندی گرتن کە بۆ قوتابخانەکە و بۆ ئێوەش
گونجاو بێ بە کار ببەن.

ئامادە بە بۆ
فێربوون

لە گەڵ مناڵەکەتدا
بدوێ و پەسنی
هەوڵەکانی بکە

چێک بکە بۆ
پێوەندیگرتن

زۆر زۆر گرنگە کە لەم کاتانەدا هەمیشە بە ئەرێنی بیر بکەنەوە و بەردەوام بن لە ڕاگرتنی بااڵنسی

ئەو وێنە هەواڵییانەی کە مناڵەکەت دەکەوێتە بەری .لەوانەیە ئەم لینکە بە کەڵک بێ بۆتان بۆ قسە ئەرێنی بە
کردن لە سەر نەخۆشی پەتای کورونا  covid-19لە گەڵ مناڵەکەتان  Talking to childrenهەمیشە
 . young people about Covid-19andزۆر گرنگە خۆ لە دڵەراوکێ سەبارەت بە
ئەرکەکانی قوتابخانە دوور بگرن ،ئەگەر دڵەراوکێیەکتان بۆ هاتە پێش لە کاتێکدا کە هەم ئێوە و هەم
مناڵەکەشتان ئامادەن بۆ قسە کردن ،وتووێژ بکەن .هەروەها سەبارەت بەو مەسەلە دەتوانن لە گەڵ
مامۆستای پۆل یان قوتابخانەکە داوای ڕێنوێنی بکەن.
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چۆن ئەتوانم هاوکاری مناڵەکەم بکەم کە کێشەی هەیە لەئەنجامدانی ئەرکەکانی قوتابخانە لە ماڵەوە؟
بەر لە هەموو شتێك بۆ ئێوە گرنگە کە بزانن کە ئێوە و مناڵەکەتان بە تەنیا نین لەم دۆخەدا .زۆر لە دایك و باوکان و
مناڵەکانیان لە ئەنجامدانی ئەرکەکانی خوێندن لە ماڵەوە رووبەڕووی کێشە دەبنەوە.
هەنگاوی یەکەم دەبێ بزانی بۆچی زەحمەتە بۆ مناڵەکەت کە ئەرکەکانی قوتابخانە لە ماڵەوە ئەنجام بدات.
لەوانەیە ئەستەم بێ بۆ مناڵەکەت کە لە گەڵ ئەو ڕۆتینە نوێیەی قوتابخانە لە ماڵەوە خۆی بگونجێنێ و
پەرۆشی ئەم دۆخەی ئێستا بێ و ترسی هەبێ بۆ داهاتوو .هەروەها لەوانەیە دڵنیا نەبن کە لە
خوێندنەکەیاندا چ چاوەڕوانیان دەکات .لەوانەیە کێشەی لە گەڵ خوێندن یان بەشێك لە وانەکان وە یان
لەوانەیە مناڵەکە کێ شەی تەندرووستی هەبێ .لەوانەیە چاوەڕوانییەکەی تۆ و ئەوەی مامۆستاکە سەبارەت
بەوان واقعی نەبێ.

هەوڵ بدە لە کاتێکی ئارام دا بۆ نموونەی لە کاتی خواردنەوەی کوپێك چا یان قاوە یان لە کاتی پیاسە
کردندا بزانی چ ڕوودەدات سەبارەت بە مناڵەکەت .یارمەتی مناڵەکەتان بدەن کە تێبگەن زۆربەی هەست
و بیرکردنەوەیان تەنیا کاردانەوەیەکی ئاساییە هەمبەر بەم دۆخەی ئیستا و هەوڵ بدە کە بتوانی ڕێگە
چارەیان بۆ بدۆزیتەوە.

لەوانەیە پێویست بەوە بکات کە دووبارە بیر بکەیتەوە یان بەرنامەیەکی نوێ داڕێژی کە
بەرنامەیەکی واقعی بێ و قابیلی بەرێوەبردن بێ .هەروەها دەبێ بەرنامەیەك بێ کە پشووی
تێدا بێ و چاالکی چێژ بەخش لە خۆ بگرێ.

زۆر بە کەڵکە گەر بێتوو هانی مناڵەکەتان بدەی کە بزانی حەزیان لە چییە یان ئارەزوویان
زیاتر لە چییە .هندێك جار پشوویەك لە کاتی ئەنجامدانی پرۆژەیەکدا هاوکار دەبێ بۆ سووک
کردنی باری دڵەڕاوکێ و ڕاڕایی و یارمەتی مناڵەکەش دەدات کە دووبارە باشتر مەیلی بۆ الی
ئەرکەکەی هەبێ.

بێخەم بە و داوای یارمەت ی لە قوتابخانە و مامۆستاکان بکە چوونکە ئەوان باشتر
شارەزای قوتابیەکانن.ئەوان دەزانن کە ئەم باروودۆخە بۆ هەموان باروودۆخێکی
ئەستەمە و بە خۆشحاڵییەوە هاوکاری ئێوە و مناڵەکەتان دەکەن .ئەگەر دەزانی کە
مناڵەکانت توانای ئەوەی نییە کە ئەرکەکان لە ماڵەوە بە تەواوی ئەنجام بدات وە یان
هەست دەکەی کە منداڵەکەت ناتوانێ ئەو بڕە لە ئەرك کە بۆی دیاری کراوە ئەنجامی
بدات ،تکایە قوتابخانەکە ئاگادار بکەرەوە.

بزانە بۆچی

بزانە چ
ڕوو دەدات

بەرنامەیەکی
نوێ داڕێژن

حەز/
ئارەزوویان
بدۆزەوە

داوای یارمەتی
بکە

——
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بە چ شێوەیەك ئەتوانم یارمەتی مناڵەکەم بدەم کە پارێزراو بێ ئەو کاتەی وا ئۆنالین دەخوێنێ؟
زۆر گرنگە کە منداڵەکەت پارێزراو بێ ئەو کاتەی وا دەستی بە کەرەستەی ئۆنالین ڕادەگا یان لە دوورەوە دەخوێنێ.
هەروەها گرنگە کە مناڵەکەت بەرپرسانە هەڵسووکەوت بکات ئەو کاتەی وا بە شێوەی ئۆنالین دەخوێنێ .قوتابخانە و
مامۆستاکان هندێك هەنگاوی پێویستیان لەو بوارە هەڵگرتووە و ئێوەش وەک باوك و دایک دەتوانن یارمەتیدەر بن لە
چەند ڕێگەوە کە بریتین لە:
 بیری مناڵەکەت بخەرەوە کە پابەند بێ بە ئەو یاسایانەی وا مامۆستاکە بۆ چاالکی ئۆنالین دایناوە،
 هاوڕا بی لە سەر تەرتیباتەکانی وانەکانی ئۆنالین لە گەڵ مامۆستای مناڵەکەت .
 چاودێری چاالکی ئۆنالینی مناڵەکەت بکە.
 هەوڵ بدە بە هاوکاری قوتابخانەکە وێبگەڕی پارێزراو و ئینترنێتی فیلتەرکراو بۆ مناڵەکەت دابەزێنی.
 هەوڵ بدە کەشێکی درووست بۆ مناڵەکەت ساز بکەی ئەو کاتەی وا ئۆنالین ئەرکەکانی ئەنجام دەدات.

یاسای پەسەندکراوی قوتابخانە بۆ بە کارهێنانی ئینترنێت لە قوتابخانە لە الیەن قوتابییەکانەوە ،ماف ،بەرپرسایەتی و
سزای سەبارەت بە بەکارهێنانی کۆمپیوتەر بۆ ئەرکی قوتابخانە دیاری کردووە .ئێوە دەبێ ئەو بەڵگانە بخوێنەوە و دڵنیا بن
کە لە داخوازەکان بۆ هەڵسوکەوتی گونجاو تێدەگەن.

ڕێنمایی زایتر بۆ باوك و دایکان و بۆ منااڵن لە سەر چۆنێتی بە سەالمەتی ئیش کردن بە شێوەی ئۆنالین لە سەر ماڵپەڕی
 webwise.ie/parents/یان لە سەر ئەم لینکە  Be Safe Onlineدەست دەکەوێ.
هەروەها کارمەندی بەشی کۆمەاڵیەتی دەزگای  Tuslaش بەردەوامە لە دابین کردنی پشتیوانی خانەوادە و پاراستنی
منالەکان لە پێوەندی لە گەڵ خزمەتگوزارییەکان .دەتوانی لە ڕێگەی ئەم لینکەوە  Covid-19 pageیان ئەم لینکە
 Parenting 24 seven pageلە سەر ماڵپەڕی Tuslaزانیاری زیاترت دەست کەوێ.

What support is there if my child is moving to post-primary school in
?September
ئەگەر مناڵەکەم لە مانگی سپتەمبردا بگوازێتەوە بۆ قوتابخانەی پاش قۆناخی سەرەتایی چ هاوکارییەك لە
ئارادایە بۆی؟
ئەگەر دڵنیان کە مناڵەکەتان وا پۆلی شەشە بۆ مانگی سپتەمبەری ٢٠٢٠شوێنی بۆ دیاری کراوە لە قوتابخانەی پاش
قۆناخی سەرەتایی ،دەبێ ئێ وە لە گەڵ بەرێوەبەر و مامۆستای پۆلەکە قسە بکەن سەبارەت بە گواستنەوەی مناڵەکەتان بۆ
قوتابخانەی پاش قۆناخی سەرەتایی و ئەو زانیارییانەی کە پێویستە قوتابخانەکە لە سەر قوتابخانە نوێیەکە پێتان بدات.
قوتابخانەی پاش قۆناخی سەرەتایی لەوانەیە خۆیان سەبارەت بە تەرتیبات و ڕێوشوێنی قوتابیانی ساڵی یەکەمی خوێندن لەو
قوتابخانەیە پێوەندیتان لە گەڵ بگرن.
ئەگەر مناڵەکەتان وا پۆلی شەشە لە قوتابخانەی پاش قۆناخی سەرەتایی شوێنی بۆ نەبووە بۆ مانگی سپتەمبەری ،٢٠٢٠
دەبێ ئێوە لە گەڵ بەڕێوەبەر یان مامۆستای پۆلەکە قسە بکەن و داوای یارمەتی لێ بکەن.گەر پێویست بکات بەڕێوەبەرەکە
ناونیشانی پێوەندی کارمەندی بەشی پەروەردەتان ) (EWOپێ دەدا .یان ئێوە ئەتوانن ئیمەیل بۆ ئەم ئادرەسە
 tessinfo@tusla.ieبنێرن و تەئکید بن کە ناونیشانی پێوەندی گرتنی خۆتان وناوی ئەو قوتابخانەیە وا ئێستاکە
مناڵەکەتانی لێیە لە ئیمەیلەکەدا بنووسن و دواتر کارمەندێکی بەشی پەروەردە و فێرکردن پێوەندیتان لە گەڵ دەگرێ.
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چ هاوکارییەکی دیکە لە ئارادایە بۆ ئێمە وەك باوك و دایك یان وەك پێسپێردراو؟
لە الیەن وەزارەتی خوێندن و کارزانییەوە :ئامادە کردنی زانیاری نوێ لە الیەن وەزارەتەوە لە سەر قەیرانەکانی پەتای
کۆرۆنا  Covid-19و دەست راگەیشتن بەو سەرچاوە دابینکراوانە لە الیەن دەزگا جۆراوجۆرەکانەوە لە سەر ئەم
لینکە  Covid-19 pageکە ئی ماڵپەڕی وەزارەتە.
لە الیەن باوك و دایکانی دیکەوە :پێوەندی گرتن بە باوك و دایکانی دیکەوە و قسە کردن و دابەش کردنی ئەزموون لە
گەڵ یەتکتردا لەم کاتەدا دەتوانێ پشتیوانییەکی باش بێ و زۆر بە کەڵك بێ .ئەنجوومەنی باوك و دایکان یان کۆمەڵەی
باوك و دایان لە قوتابخانە دەکرێ ببێتە سەرچاوەیەکی گرنگی زانیاری و ڕێگایەك بێ بۆ بەردەوام لە پێوەندیدا بوون لە
گەڵ قوتابخانە و باوك و دایکەکاندا .هەروەها لەوانەیە پێوەندی گرتن لە گەڵ ئەنجوومەنی نیشتمانی باوك و دایکان
(سەرەتایی) لە
ڕێگەی ماڵپەڕی  websiteیان الپەڕەی فەیسبووکی ئەوانەوە  Facebook Pageبە کەڵك بێ.
لە الیەن ماڵپەڕەکانیترەوە :ناوەندی باوك و دایکان لە  gov.ie/parentsلەم کاتەدا زانیاری و رێنوێنی بۆ باوك و
دایکان و خانەوادەکانیان لە سەر بنەمای کۆمەڵێ بابەت وەك باوکایەتی و دایکایەتی و پشتیوانی باوك و دایکان ئامادە
دەکات.
هندێك ماڵپەڕ کە سەرچاوەی فێرکارییان تێدایە.
 ماڵپەڕی  scoilnetهندیك سەرچاوەی فێرکاری لە رێگای دوورەوە دەناسێنێ و لینکەکان دەخاتە بەردەستی
بەشی خزمەتگوزارییەکانی پشتیوانی وەزارەتی خوێندن وکارزانی /کارامەیی.
 خزمەتگوزاری پێشکەوتنی پیشەیی بۆ مامۆستایان پشتیوانی و سەرچاوە لە ڕێگای ئەم لینکانەی خوارەوە بۆ
باوك و دایکان و مناڵەکانیان ئامادە دەکات.



o

 PDST-Irish Independent Articlesئەو وتارانەی وا لە الیەن خزمەتگوزاری
پێشکەوتنی پیشەیی بۆ مامۆستایان نووسراوە و حەفتانە لە ڕۆژنامەی ئایریش ئندپندنت باڵو
کراوەتەوە بۆ باوك و دایکان ئامادە دەکات.

o

 PDST - Online Tools Tutorialsوانەی کورت سەبارەت بەو کەرەستە ژومارەییانەی
کە لەوانەیە مناڵەکەت بۆ خوێندن لە ڕێگای دوورەوە لە ماڵەوە بە کاری ببات ،پێ دەدات.

o

 PDST - Digital Librariesژومارەیەکی زۆر کتێبخانەی ئۆنالین دەخاتە بەر دەستتکە
هاوکار دەبێ بۆ خوێندنەوە و نووسینی مناڵەکان لە ماڵەوە.

o

 PDST - Sources of Informationدونیای کتێبی ئۆنالین و سەرچاوەی زانیاری
برواپێکراو دەخاتە بەردەستان کە ئەو سەرچاوانە لەوانەیە ئەو کاتەی وا خوێندکارەکان لە ماڵەوە
خەریکی ئەرکی پرۆژەیەکن بە کەلك بێ بۆیان.

 Arkکۆمەڵێك سەرچاوە بۆ پشتیوانی لە منااڵنی قۆناخی سەرەتایی کە لە گەڵ هونەر دا سەرگەرمن دەخاتە بەر
دەست لە سەر ماڵپەڕی www.ark.ie

ماڵپەڕی پشتیوانی کردن بۆ کامەران بوون.


خزمەتگوزاری نیشتمانی بۆ باری دەروونی و پەروەردەیی) (NEPSڕێنمایی و سەرچاوەی بە نرخ بۆ
قوتابخانەکان و بنەماڵەکان دابین دەکات کە لەم زەمەنی پەتای نەخۆشی کۆرۆنا دا  Covid-19مناڵ و
گەنجەکانیان بپارێزن.
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ماڵپەڕی  In This Together campaignکۆمەڵێك ڕێنمایی و ئاسانکاری دەخاتە بەر دەستتان کە چۆن بتوانن
بواری دەروونیتان بە باشی بپارێزن و لە زەمەنی کۆرۆنا دا چاالک بمێننەوە و لە پێوەندیدا بن .لە ناو ڕێنماییەکاندا
ڕێنمایی ئەوەی کە چۆن ڕا بێێ لەم کاتەدا لە ماڵ بمێنیەوە  ،تێدایە.



خزمەتگوزاری پێشوەچوونی پیشەیی بۆ مامۆستایان لە ڕێگای ئەم لینکانەی خوارەوە کۆمەڵێك سەرچاوەی کامەران
بوون و چاالکی بۆ باوك و دایکان و منااڵن دەخاتە بەر دەست.
o

DDST - distance learning

o

PDST - relaxation and self-regulation tolls

Websites supporting children with special educational needs
ئەو ماڵپەڕانەی وا هاوکاری بۆ منااڵنی خاوەن پێداویستی تایبەتی پەروەردەیی لە خۆ دەگرن

 ماڵپەڕی  National Council for Special Educationسەرچاوەی زۆر بە سوودی تێدایە بۆ
ئەو باوك و دایکانەی وا منداڵەکەیان خاوەن پێداویستی تایبەتە لە بواری پەروەردەییەوە .لەم لینکەوە دەتوانن
دەستان بە سەرچاوەکان بگاتncse.ie/parent-resources .
ئەم ماڵپەڕەش  AsIAm's websiteڕوونکردنەوەی لە سەر باروودۆخی نەخۆشی کۆرۆنا بۆ مندااڵن

و گەنجەکان لە گەڵ  ASDتێدایە لە ڕێگەی کرتە کردن لە سەر ئێرە  . use of social storiesهەروەها
هندێك سەرچاوەی فێربوون و خوێندن لە ماڵەوە دەخاتە بەر دەست. resources for learning at home


ناوەندی میدڵ تاون بۆ ئۆتیزم  Middletown Centre for Autismئاسانکاری لە رێگای سۆشیال
میدیاوە باڵو دەکاتەوە بۆ هاوکاری کردن منااڵن و گەنجان کە چۆن ئاگایان لە خۆیان بێ لەم قەیرانی
کۆرۆنایەدا .سەرچاوەکان بۆ باوکان و دایکان و منااڵن لەم ماڵپەڕە دەست دەکەوێت.
middletownautism.com
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