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 سرپرستان/  ووالدين وګران
 

ی په دوره ک بنديدوتاسو ممکن د ښونځی د چی  وړاندې کووموږ ستاسو د مالتړ لپاره ليکل کو او تاسو ته داسي معلومات 
څخه دا د ډيری والدينو او د هغوی ماشومانو د پاره غير معمولی او انديښمن وخت دی ځکه  ،پرته له شک. ګټور ومومئ

اره، پلنکو ود ښونځی او ښو .او ژوند کولو نوی الرو سره تطبيق کوی چی دوی د اوسنی بهران په جريان کی د کار کولو
وخت دی ځکه چی دوی هڅه کوی د خپلو زده کونکو د پاره يو څه عادی و ساتی په داسی حال کی چی د د هڅونې دا هم 

د مور او پالر په مرسته، . په داسی الرو کی چی د عادی ټولګی تجربی سره خورا توپير لریدوی زده کړئ مالتړ کوی، 
زده  واښونځی او ښونکی د زده کونکو سره د نورو سره اړيکی کی پاتی شی،  د دوی د ښونځی کار کی د دلچسپی ساتلو 

  .کړی ته وده ورکولو ته کليدی رول لوبوی
 

ګه ښونځی او دا الرښود ستاسو د مالتړ لپاره دی، کله چی  ستاسو ماشوم په کور کی وی دا په  ګوته کوی چی څن
چی څنګه کولی . ښونکی به په دی وخت کی ستاسو ماشوم سره مرسته وکړی او تاسو ته يو څه عملی مشوره درکړی

هم مشوره درکوی دا تاسو ته د مالتړ په اړه . شی د خپل ماشوم د زده کړی مالتړ وکړی او خپل ماشوم خوندئ وساتی
که ستاسو ماشوم . مور او پالر يا د سرپرست په توګه شتون لری چی د ښونځی څخه شتون لری او دا مهال تاسو ته د

 .ځانګړی ښونځی ته ځی، تاسو بايد پدی الرښود کی مشوري هم ګټوری ومومئ
 

  ه څه تمه کولی شم؟خنځی څوزه د خپل ماشوم له ښو

 
والدين د خبرولو او د کوره د زده کونکو د زده کړی مالتړ کولو د پاره ددوی چلند څخه پوه ښونځی به  ،تر دی دمه

په الندې ډول وکړي. او ستاسو د ماشوم مالتړ نکی به تاسوونځی او ښووتاسو تمه کولئ شی چی ښو.کړی

 
ستاسو د ماشوم د پاره کار کول چی هڅونکی پاتی شی او په دی 

 .ننګونی وخت کی زده کړی دوام ومومی

 

په دی وخت کی دوی څنګه ستاسو او ستاسو  تاسو ته اجازه درکوی چی

ماشوم سره اړيکه وساتياو داچی څنګه تاسی کولی شی له ښونځی سره 

 .اوړيکه وساتی،که او کله چی تاسو اړتيا لرئ

 
ستاسو ماشوم ته د دوی د وړتيا، پرمختګ او ټولګی کچی سره سم او 

 .کار او  فعاليتونه سپارل

 
او پر وخت غبرګون  چمتو کړی چی ستاسو  د هغه کار په اړه ګټور

 .ماشوم بشپړ کړی او بيرته خپل ښوونکی ته راستون شی

 

له تاسو څخه د نظر غوښتنه چی ډاډ ترالسه کړئ چی  دوی دی ورکړل 

شوی کار مقدار مديريت کوی مګر ستاسو د ماشوم د پاره کافی ننګونه 

 .ده

 

د زده کړی مالتړ د پاره الر  ستاسو سره کار کول ترسو د خپل ماشوم

ومومی چيری چی د غټو اړيکو پوښښ ضعيف دی يا تاسو ډيجيټل وسيلو 

 .ته السرسئ نلری

 هڅونه

په اړيکه کښې 
 اوسيدل

 رلسپاد کار 

 

 بيرته غبرګون 

 

 مشوره
 

 کتنهدالسرسی 
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 ښونځی څخه د آوريدو تمه ولرم؟/ له د خپل ماشوم د ښوونکیځزه بايد څو 

 
د ټولګی ښونکی بايد هره  ،ښونه کړی چی د امکان په صورت کید ښوونی او روزنی رياست ابتدايی ښونځيو ته الر

 .زده کوونکو سره بوخت ویپه اونی کی يو ځل د خپلو لږ تر لږه ورځ يا 

 
که ستاسو ماشوم ځانګړی تعليم ته اړتيا ولری،  تاسو کولی شی منظم او ځينو مواردو کی، د ځانګړی زده کړی ښونکی او 

يا ټولګی ښونکی له خوا هره ورځ اړيکه ولری چيری چی ستاسو ماشوم د آوريدلو سخته يا دليدو د پاره د ليدونکی ښونکي 

 .معموآل خبراب لپاره تاسو د دی ښونکی لخوا د منظمی اړيکی تمه کولی شی/ يا ړوند .مالتړ ترالسه کوی

 
په کور کی د ستاسو د ماشوم د زده کړی د پاره د ښونځی د خوا مالتړ به د عادی ښونځی په ورځ کی چمتو شوی سره 

دا څنګه ترسره کوی، آيا د پيغام  ښونځی او ښونکی څومره ځله تاسو او ستاسو ماشوم سره بوختيا لری، او. توپير ولری

په  .استولو، ويډيو ټليفونونو يا د پليټ فام مخامخ اثر په واسطه چی دی دندی يا مستقيم درس ورکولو دنده پکی شامل وی

 .يو لړ شيانو پوری اړه لری

 
 ممکنه ده او په هغه انګړی توګه، ښکيلتيا به د اړيکو په ډول پوری اړه ولری چی ستاسو، ښونځی او ښونکو د پارهځپه 

په ښونځی او کور دا ډول اړيکی به . چی ستاسو په کور کی د ماشومانو د زه کړی مالتړ وکړیچلند پوری اړه ولری، 

کی د ټکنالوژی او غټو اړيکو سرچينو سره سمون ولری او د فرصتونو سره چی ښونځی يی  د سخت کاپی کی زده 

دا به دی کار برنامی سره هم توپير ولری چی ښونکی د دوی ټولګی د پاره کونکی توکی د زده کونکو سره شريک کړی 

 .د زده کونکو زده کړی اړتياوی، شته سرچينو او دلری زده کړی ځانګړی  غوښتنی په پام کی نيولو سره پالن کړی

 

 ښونځی به ما او يا زما ماشوم سره څنګه اړيکه ونيسی؟
 

ماشوم ترمنځ اړيکی به عمومآ د دوی د زده کړی په اړه وی او د دی مالتړ  تاسو تمه کولی شی چی د ښونکو او تاسو د
دا ممکن د کار ترمنځ توپير ولری چی ښونکی به ستاسو له ماشو څخه وغواړی چی . کولو کی به تاسو سره مرسته وکړی

ه نګيزی، فعاله او ښښونځی به ستاسو له ماشوم سره مرسته وکړی چی ا. د ښونکی لخوا خپلواک او مستقيم ښوونه وکړی
 :احساس ولری او دی دوی دی زده کړی په فعاليتونو کی يو توازن شامل کيدای شی

 

 ټاکل شوی دندی لکه ليکل شوی، عملی فعاليتونه او دی پروژی کار. 

   ،چيری چی مناسب تاسيسات شتون لری آنالين زده کړی لکه د مجازی ټولګيو درسونو ويډيو ګانی

 .آنالين زده کړی او يا د سرچينو کارول چی د ښونکی لخوا وړانديز شویپريزينټيشن يا د 

لکه د  .بايد د ښونځی او ښونکو څخه يو يا د ډيرو وسيلو له الری د زده کړی فعاليتونه ترلسه کړئتاسو او ستاسو ماشوم 

اسو وژی اجازه ورکوی، ستچيری چی ټکنال. پوستی بريښناليکونو، مواصالتی ليکونه او يا د ښونځی ويب پاڼی له الری

ت د ماسکروساف. لکه دی ګوګل کلس روم. سالکارانو په پليټ فارمونو کی منظم تماس لری/ ماشوم ممکنه ده دوی ښونکی

او ايډمورو يا د وسيلو لکه د ګوګل ميټ، مايکروسافت ټيمونو، ويبيکس له الری  په ژوندی ناستی کی برخه  ۳۶۵دفتر 

 .واخلی
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څوک چی آنالين آسانتياوو ته السرسی نلری او د روانو . د ښونځی غوښتنه شوی چی د زه کونکو څخه هوښيار اوسی

که تاسو د انټرنيټ السرسی او . ليدنو سره توافق لری ترسو دا زده کونکی فرصت ولری چی زده کړی کی برخه واخلی

ټولګی ښونکی خبر کړئ تر سو دوی وکولی شی ستاسو ماشوم لپاره  پرينټرونو سره ستونزه لرئ نو تاسو بايد د ښونځی يا

 .کوم بديل تنظيمات ځای پر ځای کړی

تاسو ممکن د ښونځی يا ښونکی ټليفونونه هم ترالسه کړی ترسو خپل ماشوم معاينه کړی، ترسو ستاسو د ماشوم زده کړی 

ځانګړی ډول ګټوری وی. که ستاسو ماشوم په کی مرسته وکړی. او هری انديښنی حل کړی. دا ډول منظمی اړيکی 

ځانګړی تعليم ته اړتياوی ولری يا د ګمارل شوی دندو سره ساتل مشکل کړی. د ښونکی سره به دا منظم تماس هم ګټور 

ر که چيری ښونځی د کو وی. که تاسو د خپل ماشوم هڅونه يا په کور کی د خپل ماشوم زده کړی کی ستونزه وموئ.

( همغږی کونکی ولری او تاسو کولی شی د هغوی د انديښنو په اړه هم اړيکه ولری چی HSCL)ښونځی ټولني اړکی 

 تاسو يی تطبيقوی.

 
ه ابتدايد ډيپارتمنټ نور معلومات چی د ښونځی او ښونکی کولی شی د زده کونکی زده کړی مالتړ وکړی او وروسته 

نځی دوام په الرښود کی شتون لری او دا او نور الرښود چی ځانګړی زدی کړی اړتيا وو سره وښونځيو د پاره د ښو

صفحه  Covid-19مخ پاڼی زده کونکو لپاره مالتړ ته اړتيا لر ی. او د تعليمی زيانونو خطر سره مخ دی او د رياست 

  . کی شتون لری

 

 
 ؟له چا سره اړيکه وينيسم ښمن شمکه ښونځی او زما ماشوم تر منځ دی اړيکی کچی په اړه اندي

تر دی دمه، ښونځی بايد مشوره ورکړی وی ځنګه اړيکه ونيسی او د چاسره ونيسی، آيا تاسو او يا ستاسو ماشوم 

مشوری ته اړتيا لرئ. که تاسو مشوری ته اړتيا لری يا ستاسو د ماشوم زده کړی په اړه کومه پوښتنه او يا انديښنه لری 

په اړه ډاډه نياست چی له چا سره اړيکه ونيسی، نو د ښونځی ويب پاڼی ممکن هغه مالومات چی تاسو نو که تاسو د دی 

 ورته اړتيا لری ممکن پيدا نکړی.

 

د ټولګی ښونکی او يا ځانګړی زده کړی او ستاسو د پاره اړيکی او يا مالتړ يو مهم ټکی وی. د ښونځی مدير او يا 

 ستی اړ وی.معاون بايد له هر پوښتنی سره د مر

 

 

ښونځی کی زده کړی کوی نو ښوونځی به د کور ښونځی ټولنی اړيکی او همغږی کونکی  DEISکه ستاسو ماشوم په 

HSCL   او يا د ښونځی بشپړتيا پروګرامHCP   همغږی هم ولری، د کور ښونځی ټولنی اړيکهHSCL   همغږی

مور او پالر سره د   HSCLښونځی تر منځ اړيکه  کونکی هلته د مشوری وړانديز کوی. مالومات او دی کور او دی

خدماتو مور او پالر سره د نورو خدماتو لکه  د   HSCLسره لينک کولو مالتړ هم کوی.   COMنورو خدماتو لکه 

د هغه ښونځی څخه د وتلو خطر لری يا زده   HCPټولنی خدمات او همکاری کوی. د ښونځی تکيل کولو پروګرام 

ختلفو داليلو له امله چی ښونځی ته تللی وی. تاسو به دخپل ماشوم ټولګی ښونکی يا مدير سره کونکی چی ممکن د م

وګوری. او دوی به وکولی شی تاسو ته ووايی چی آيا ښونځی کوم او تاسو سره د دوی سره د اړيکی کيدو کی مرسته 

 کوی.

 

لکه ستاسو د ماشوم د پاره  د ويلو او يا ځای  که چيری ښونځی د ملی زه کړی روانی خدماتو مالتړ يا د نورو مالتړونو

 .چی پدی وخت کی د مرستی تحويل د پاره کوم ترتيب چمتو کيدای شی. پر ځای کړی

 

 که چيرې زه ښوونځي او زما ترمنځ او/يا زما د ماشوم ترمنځ په اړيکه انديښمن يم نو څه؟

 

که تاسو احساس کوی چی ستاسو د ښونځی ماشوم او يا ښونځی سره اړيکه نلری تاسو بايد په لومړی ځل تليفون، متن او 

  HSCLشخص ته اړيکه واستوی. د اړيکی ممکن د ټولګی ښونکی او ده ځانګړی زده کړی ښونکی همغږی کونکی 

ترالسه کړی. نو د مديريت بورډ ته راجع کول کله  که تاسو انديښنه لری چی تاسو له ښونځی څخه ځواب ندیمدير وی. 

 د شکايت کولو د څرنګوالی په اړه ښه دی.چی اړين وی. 
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که تاسو انديښنه لرئ چې تاسو له مکتب څخه ځواب نه ترالسه کوئ، په څو ورځو کښې، تاسو بايد د ښوونځی شکاياتو 

ره او بيا له رئيس سره اړيکه ونيسئ کله چې اړينه وي. پروسه تعقيب کړئ. دا تاسو ته ښايې چې تاسو لومړې د مديره س

 ETB بورډد ښونی او روزنی کښې شتون لري.   والدينو په برخهشکايت کولو په اړه معلومات رياست ويپ پانه کښې د 

 ښوونکې کښې شتون لري.  ETBIمکن د ځائ ښونی سره اړيکه ونيسئ. چې دا معلومات په ښونځيو په حالت کی، تاسو م
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په هر صورت که تاسو د دی بيړنی ښونځی بنديدو په جريان کی د ښونځی شکاياتو د طرزالعملو د السرسی سره د 

 ه کړی اړيکه ونيسیدتاسو کولی شی د ښونځی له الری د ز. ښونځی سره اړيکه لری
rnance@education.gov.ieschoolgove 

 

 زه څنګه کولی شم د خپل ماشوم مالتړ وکړم؟

ښوونکي به د دوی ټولو زده کونکو سره کار ته دوام . تاسو نه تمه کيږئ پدې وخت کې ستاسو د ماشوم ښوونکی وي
په توګه د خپل ماشوم مالتړ وکړئ ځکه چې دوی  پالرورکړي مګر عملي شيان شتون لري چې تاسو کولی شئ د مور او 

 .له کوره زده کړه کوي

پدې کې دا شامل دي چې وګورئ چې ستاسو ماشوم راپورته کيږي او په معمول وخت کې بستر ته ځي ، د خواړو وختونه ، 
 .کار ښوونځي د او تمرين ، کارونه کور د ، فعاليتونه کورنۍ د ، ول جوړه کې وختونود لوبو او تفريح 

 

 
 
 
 
 
 

ورځنی معمول 
 رامنځته کول

پدی کی دا شامل دی چی ستاسو ماشوم راپورته کيږی او په معمول وخت کی بستر ته 
ځی او د لوبو وختونو کی جوړول د کورنی فعاليتونی د کور کارونه، تمرين، او د 

 .ښونځی کار

رسمول ګټور دی ترسو دوی احساس وکړی چی دا ستاسو د ماشوم سره روټين سم ول او 
دوی ورځ څنګه تيروی په اړه دوی يو څه انتخاب درلود. دوی ډير احتمال لری چی يوی 

تاسو بايد په کور کی د نورو له خوا کارولو ته پام وکړی او روانی   ورځی سره کار وکړی.
 ويب پاڼی مشوره ومومی.  NEPSخدمت 

وټينز رامنځ ته کول ګټور وی د ټلويزيون برنامی په چی ستاسو ماشوم د پار ه نوی ر
ځانګړی توګه په ايرلنډ کی د ماشومانو د پاره را منځ ته شوی په دی وخت کی کولی شی 

  .کمک وکړی

mailto:schoolgovernance@education.gov.ie
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زده کړی ته چمتو 

 اوسی

 

روزنې معمول لپاره ګټور ثابت کيدی شي که تاسو دوی سره د داسې ځای په موندلو کې مرسته وکړئ 
ستاسو ماشوم بايد د لرې پرتو . څخه لرې کار وکړيچيرې چې دوی ممکن د امکان تر حده لرې کولو 

درسونو يا فعاليتونو لپاره چمتو وي چې د دوی ښوونکو سره تنظيم شوي وي که چيرې ښوونځی د 
 .ستاسو ماشوم مناسب وسايل او ټيکنالوژي تاسو ته چمتو کړئ /کاروي او تاسو  قسمخبرو اترو دغه 

 
 

 

 

 
خپل ماشوم سره 

وغږيږی او د دوی د 

 هسو ستاينه وکړی

ستاسو د ماشوم سره د هغه کار په اړه خبری کول چی  دوی بايد وکړی  او د دوی 
ښونکی ته د بشپړ شوی کار او د مهال ويش د تمرکز او تعقيب پاتی کيدو کی مرسته 

وکړی او دا به دوی ته هم اجازه ورکړی چی تاسو دی کارته ارزښت ورکړی چی دوی 
مهمه ده او د دوی فعاليت کی له بشپړيدو  يی کوی او د دوی د هسو د پاره ستاينه هم

 .سره د هسونی او احساس السته راوړلو کی مرسته وکړی 

 
 

 
د اړيکو د پاره چک 

 کړی

 

 

تاسو بايد په منظم ډول د اړيکو ميتودونه چک کړی چی ښونځی تاسو ته ويلی دی، 

ه ميتودونه سر راتومخاب.  زده کړی په اړه اړيکه کی پاتی شیدوی به ستاسو د ماشوم د 

او ، نو تاسو بايد ژرترژره ښونځی ته خبر وکړی نو تاسو کولی شی د  ستونزه  لری

 .اړيکی ساتلو د پاره له يوی الری موافقه وکړی چی د ټولو لپاره ښه دی

 

 

 
 
 
 
 

 مثبت اوسی

 

چی په دی وخت کی پاتی شی او د خبرونو اندازی ته چی ستاسو ماشوم دا خورا مهم دی 

د پاره ښکاری کيږی متوازن چلند وساتئ تاسی ممکن الندی لينک ګټورومومی کله چی 

 کويد ناينټين لپاره د خپل ماشوم سره خبری کوی: کويد ناينټين په اړه خبری کول.

 کورنی مکتب برخه  

RTÉ2: 11.00am-12.00pm 

 دوشنبې څخه تر جمعی

 الندې لينک کليک وکړئ:

 

Cúla 4 ar scoil 

TG4: 10:00am-10:30am 

 دوشنبې څخه تر جمعي

 په الندې لينک کليک وکړئ:
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 ؟کړئ ه پيدازه څنګه کولی شم د هغه ماشوم مالتړ وکړم چې په کور کې د ښوونځي کار کولو کې ستونز
ډيری کوچنيان او والدين د کور څخه د کار . دیلومړی ، ستاسو لپاره دا مهم دي چې پوه شئ چې تاسو او ستاسو ماشوم يوازې نه  

 .کولو او زده کړې سره تنظيم کول ګرانوي
 

 

 
 
 
 

 ومومی ولی

 

لومړی ګام د دې هڅه کولو هڅه ده چې ولې ستاسو ماشوم په کور کې د ښوونځي کار ترسره کولو کې 
ستاسو ماشوم ممکن د نوي ښوونځي ښوونځي معمول سره کار کولو کې ستونزمن وي ، . ستونزمن وي

دوی ممکن پدې اړه هم ناڅرګنده . اړه ويره لرئ د اوسني وضعيت په اړه انديښنه ولرئ يا د راتلونکي په
وي چې د دوی زده کړې کې د دوی څخه څه تمه کيږي ، د زده کړې يا ځانګړي نصاب ساحې سره 

 .ستاسو اميدونه يا د ښوونکي تمه کيدی شي غير حقيقت ولري. ستونزې لري ، يا ممکن طبي مسلې ولري
 
 

 

 

پلټی چی څه روان و

 دی

له خپل ماشوم . څه پيښيږئ قدم کیومومئ چې د خپل ماشوم لپاره د يوې پيالې چای يا  وختآرام 

سره مرسته وکړئ ترڅو پوه شئ چې د دوی ډيری احساسات ، افکار او چلند اوسني حالت ته 

.يا دې ته پام کول. لټوينورمال غبرګونونه دي او بيا د اداره کولو الرې چارې   

 
 

ورځنی نوی 

 موافقه وکړی

تاسو ممکن اړتيا ولرئ چی په يو نوی روټين کی له سره غور وکړی يا موافق شی 

دا واقعی ډول د السته راوړلو وړ دی او په خوند . ترسو ډاډ ترالسه شی چی دادا دی

 .ښه وقفه شامل دی اخيستونکی د پاره

 

 
 د دوی ګټی وپلټی

. د ښوونځي او ښوونکو څخه چې د دوی زده کونکي ښه پيژني د مرستې غوښتنه کولو کې مه ويريږئ
او خوښ به وي چې تاسو او ستاسو د  بولیدوی پوهيږي چې هرڅوک اوسنی وضعيت خورا ننګونکی 

که داسې مسلې شتون ولري چې ستاسو په کور کې د کار بشپړولو وړتيا اغيزه . تړ وکړيماشوم مال
وکړي ، يا که تاسو احساس وکړئ چې دا ستاسو د ماشوم لپاره د ټاکل شوي کار مقدار بشپړ کول 

.مناسب ندي ، نو مهرباني وکړئ ښوونځي ته خبر ورکړئ  

 
 

 

دا مهمه ده چې ستاسو ماشوم خوندي پاتې شي کله چې کار کول يا آنالين يا لرې پرتو توکو ته 
دا هم مهمه ده چې ستاسو ماشوم په آنالين زده کړې بوختيا کې مسؤليت سره . السرسی وي
ښوونځی او ښوونکي به دمخه ګامونه اخيستي وي مګر يو شمير شيان هم شتون . عمل وکړي

.لري چې تاسو يې د مرستې لپاره کولی شئ د مرستی د  

 پاره غوښتنه
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 د لری زده کړه کوی؟په داسې حال کې چې  چی خوندی پاتی شیڅنګه کولی شم د خپل ماشوم سره مرسته وکړم

 
مهمه ده چې دا هم . دا مهمه ده چې ستاسو ماشوم خوندي پاتې شي کله چې کار کول يا آنالين يا لرې پرتو توکو ته السرسی وي

ښوونځی او ښوونکي به دمخه ګامونه اخيستي وي مګر يو . ستاسو ماشوم په آنالين زده کړې بوختيا کې مسؤليت سره عمل وکړي
 :پدې کې شامل دي .شمير شيان هم شتون لري چې تاسو يې د مرستې لپاره کولی شئ

 کول ماشوم ښوونکي سره د آنالين ټولګيود تنظيمولو لپاره موافقه د د خپل 

 خپل ماشوم يادونه وکړئ چی د آنالين فعاليت لپاره د ښوونکی لخوا مقرر شوی مقررات تعقيب کړئ 

 د خپل ماشوم آالين فعاليت ځارنه 

 د ښوونځي مالتړ سره د ماشوم لپاره دوستانه يب براوزرز او انټرنيټ فلټرونه نصب کول 
ي د منلو وړ تګالره د ښوونځي کار لپاره کمپيوټر کارول سره تړلي په ښوونځي کې د انټرنيټ کارول د زده کونکو لپاره د ښوونځ

تاسو بايد دا سند ولولئ او ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د مناسب چلند لپاره اړتياو باندې . حقوق ، مسؤليتونه او بنديزونه ټاکي
 .پوهيږئ

 مشورې دلته شتون لري د آنالين خوندي کار کولو څرنګوالي په اړه د والدينو او ماشومانو لپاره نور
/webwise.ie/parents  صفحهخوندي انالين ويب يا د. 

 
 19 -کوويډ تاسو د . د توسال ټولنيز کارګران د کورنۍ مالتړ او د ماشوم محافظت پورې اړوند خدمات چمتو کولو ته دوام ورکوي

 نور معلومات ترالسه کولی شئ ڼېاوه پا 24والدين  ڼېويب پا Tulsaاو د  ڼېپا
 لومړني ښوونځي ته الړ شي؟ -هلته څه مالتړ شتون لري که چيرې زما ماشوم په سپتمبر کې پوسټ 

لومړني ښوونځي کې تاييد شوی ځای ولري ، تاسو بايد د خپل  -سپټمبر لپاره په پوسټ  2020که ستاسو د شپږم ټولګي ماشوم د 
اړه وغږيږئ او کوم معلومات چې تاسو د نوي ښوونځي لپاره او ټولګي ښوونکي سره د دوی لومړني ښوونځي ته د تللو په  مدير

 .د لومړني پوسټ وروسته ښوونځي ممکن د لومړي کال زده کونکو لپاره ترتيباتو کې اړيکه ولري. . ښوونځي ته اړتيا لرئ
ځای نلري ، تاسو لومړني ښوونځي کې تاييد شوی  -لپاره په پوسټ  2020که ستاسو ماشوم چې په شپږم ټولګي کې وي د سپتمبر 

به ، که اړين وي ، تاسو د تعليمي فالح  مديرستاسو . بايد د خپل مدير او ټولګي ښوونکي سره وغږيږئ او د دوی مرسته وغواړئ
بريښناليک ته  essinfo@tusla.ietپه بديل توګه ، تاسو کولی شئ . لپاره د اړيکې توضيحات چمتو کړئ( EWO)و بہبود افسر 

 EWOاو ډاډ ترالسه کړئ چې د اړيکې توضيحات پريږدئ او د هغه ښوونځي نوم چې ستاسو ماشوم اوس مهال پکې ګډون کوي 
 .به تاسو سره اړيکه ونيسي

 

 شتون لري؟ التړزما لپاره د والدين يا سرپرست په توګه نور کوم ما
بحران په اړه تازه معلومات چمتو کوي او سرچينې ته د  19 -څانګه د کوويډ  :د ښوونې او روزنې او مهارتونو څانګې څخه

 .پاڼیکې د څانګې ويب  ڼیپا 19 - د کوويډالسرسي السرسي ته د مختلفو ادارو لخوا چمتو شوي 
ه ستاسو لپارد خبرو کولو او تجربو شريکولو لپاره د نورو والدينو سره د اړيکو ساتل به پدې وخت کې  :د نورو والدينو څخه
په ښوونځي کې د مور او پالر شورا يا د والدينو ټولنه ممکن د ښوونځي او نورو والدينو سره د اړيکو ساتلو . ارزښتناک مالتړ وي

 ڼیفيسبوک پايا  ياڼیويب سره د دوی ( لومړني)تاسو ممکن دا هم ګټور ومومئ چې د والدين ملي شورا . مهم معلومات او الره وي
 .که ونيسئله الرې اړي

کې د والدينو مرکز پدې وخت کې د زده کړې په شمول د مختلف موضوعاتو په اړه  gov.ie/parentsپه : څخه ڼید نورو ويب پا
 .د والدينو او د هغوی کورنيو لپاره معلومات او مشوره چمتو کوي

 

 د زده کړې سرچينو سره سايټ ويب
 

 تعليم او مهارتونو ماالتړ هدماتو ځانګی ته لينکونه چمتو کوی. سکيلينټ سايټ د لری زده کړی سرچينی پيژنی او د 
 

  پراختيا خدمتونه الندي لينکونو کی د والدينو او ماشومانو لپاره مالتړ او سرچينی چمتو کوی:د ښوونکو لپاره د مسکلی 
 

 
o  دPDST-چمتو کوی د د والدين لپاره  آيرش خپواک مقالیPDST   په آيرلين  ليکل شوی او په لونی کیلخوا

 خپلواک کی خپاره شوی.
 
o  د-PDST د ډيجيتل اوزارونو په اړه لنډ الرښونو ته السرسی درکوي کوم چی ستاسو  آنالين ځيزونه الرښوونو
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 ماشوم ممکن په کور کی د لری زده کړی بوختيا لپاره و کاروی.
 

o PDSTپه کور کی د ماشومانو د سواد زده کړی مالتړ لپاره مختلف  آنالين کتابتونو ته السرسی  ډيجيټل کتابتونونه
 .ورکوي

 
o /Ark.ie کې د هنرونو سره د لومړني ښوونځي ماشومانو ښکيلتيا لپاره بشپړ سرچينې چمتو کوي. 

 

 د هوساينې مالتړ کوي سايټ ويب

 
جريان کې د ماشومانو او ځوانانو ساتلو لپاره ښوونځي او په  19 -د کوويډ  (NEPS)د ملي زده کړې رواني خدمت 

 .کورنيو ته ارزښتناکه مشورې او سرچينې چمتو کوي
 

 ډيری مشوری او الرښوونی جمتو کوی چی تاسو څنګه کولی شی خپل ذهنی هوساينی ته  د دی ګډ کمپاين ويب سايټ کی
 .پاملرنه وکړئ، فعال اوسئ او د کوويد پر مهال اړيکی پاتی شئ

 
 

  او  ېنيسرچ ېرډي ېنياو ماشومانو لپاره د هوسا نويد والد ېک نکونويل ېخدمت په الند ايلپاره مسلکي پراخت وونکوښد
 وړاندي کوي. تونهيفعال

 
o PDST- فاصله ړېد زده ک 

 
o PDST -  ېليکولو وس ميتنظ انځد راحتي کولو او د 

 
 

 کوي ړمالت اويتړا ړېزده ک يګړانځد ماشومانو سره د  ېپا بيو

 

  په  ېک اويتړا ړېزده ک يګړانځلري په  ېنيسرچ ېورګټلپاره  نويد ماشومانو د والد ملي شورا ړېزده ک يګړانځد
resources-ncse.ie/parent دي. ېک نويسرچ 

 

 AsiAm’s website  د  ېکارولو له الر ېسيک زويولنټدASD  تيوضع 19 - يډلپاره د کوو وانانوځسره ماشومانو او 
 هم چمتو کوي. ېنيلپاره سرچ ړېد زده ک ېکور کلري. دا په  حاتيتوض

 

 بحران په  19 - يډد کوو ېسره مرسته کوي چ وانانوځماشومانو او  ېله الر ايډيم زيولنټمرکز د  اونټد  لپاره زمټد آ
 .شي یديک یالسرس ېک  middletownautism.comپه  ېني. د مور او پالر لپاره سرچيړمهال اداره ک

 


