
Literacy tips to help your child 
Years 3–6

Tigrinya

 ነፍሲ ወከፍ  ነፍሲ ወከፍ 

ዕድል፡ ዕድል፡ 

ንነፍሲ ወከፍ 
ንነፍሲ ወከፍ 

ህጻን ህጻን 

ንውላድካ ብምንባብን 
ምጽሓፍ ትምህርቲ 
ምሕጋዝ 

ካብ ክፍሊ ሳልሳይ ክሳብ ሻድሻይ  



ውላድካ ከንብብ፣
ክጽሕፍ፣ ክዛረብን 
ርእይቶ ንክህብ ምሕጋዝ

ኣብ ገዛ ናይ ምንባብን ምጽሓፍ ዕድል 
ምፍጣር: 
ሕጻውንቲ ምምባብን ምጽሓፍን ምስ ጀመሩ ካብ ቤት ትምህርቲን ገዣ 
ወጻእ ብዛዕባ ካልእ ይመራመሩ እዮም። 

ንስኹም በዚ ዚስዕብ 
ክትሕግዝዎም ኣድላዩ’ዩ: 

• ኣብቲ ናይ ውሉድኩም 
ንባብን ጽሑፍን ናይ ሓቂ 
ተገዳስነት ብምርኣይ ኩሉ 
ዓይነት ጽሑፋቶም ተዓዘቡ።

• ንስኹም ክተንብቡን 
ክትጽሕፉ እንከሎኹም 
ኣርእይዎም እሞ ንምንታይ 
ከምተንብብን ትጽሕፍ 
ንገርዎም።

• ውላድካ ክንደየናይ ከምተረድኣ ብምዝርራብ ንናይ ምንባብን 
ምጽሓፍ ክዕለቶም ክማሓሽ ኣተባብዕዎም።

• ብዕድመ ዓቢይ ምስዝኾኑ ኣባል ስድራታት ውላድካ ክዘራረብ 
ብምትብባዕ ኣብ ስድራ ውሽጢ ንዘሎ ታሪኽ ክፈልጥ ኣተባብዕዎም። 

• ሓቢርኩም ንዝተኸታተልኩሞ ተለቪዥን ወይካዓ ፊልም ትርኢት 
ምይይጥ ግበሩ። 

• ውላድኩም ባዕሎም መጽሓፍቲ ኣብ ቤተመጽሓፍ ክወስዱ 
ኣተባብዕዎም።

• ብዛዕባ ናይ ዓለም ፍጻመ ድርጊታት ኣዘራርቡ እሞ ብናቶም ፍሉይ 
ርዕይቶ ነቲ ታሪኽ ንክርእይዎ ኣተባብዕዎም።

ኣብ ገዛ ውሽጢ ውላድካ ከንብብን ክጽሕፍ 
ምሕጋዝ። 
ንትምህርቲ ዝኸውን ኣሰራርሓ ስርዓት ብምፍጣር ንምጽሓፍ 
ዘበራብሩ ነገራት ምሃብ።: 

• ንዘለዎም ሓሳባትን 
ስሚዒታት ንምጽሓፍ ናይ 
መዘኻኸሪ መጽሓፍ።

• ኮምፕዩተራትን ወይካዓ 
መመዝገቢታት/
netbooks። 

• ቤናታት፣ እርሳስ፣ ምልክት 
መገበሪን ፒሮ።

• መዝገበ ቃላትን ትርጉም 
ቃላት ከም ኣመልከቲ እዮም። 
እዞም መጽሓፍቲ ክኾኑ ወይካዓ ኣብ ዌሳይት መስመር ክርከቡ 
ይኽእሉ።

• ብናይ መስመር መገልገሊ ማለት ከምናይ ማፕ ብመስመር፣ መዝገበ 
ሓበሬታ/encyclopaedias፣ ናይ ኣየር ኩነታ ጣቢያታት።

ብናይ ሕጻን ዕቤት ናይ ስድራታት ጽልዋ ተፅእኖ ንብዙሕ ግዘ 
ክጸንሕ ከምዝኽእልን ውላድካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክማሃር ዓቢ ግደ 
ክተምጽኡ ትእኽእሉ። 

ንናይ ውላድካ ኣዘራርባ፣ ምስማእ፣ ኣናብባን ኣጻሓሕፋ ክዕለት ዕቤት 
ብጸወታን በብማዓልቱ ምስ ስድራ ስራሕቲ ኣቢልካ ክሕግዙ ዝኽእሉ 
ብዙሓት መንገዲታት ኣለው። 

ብናቶም ቀዳማይ ቋንቋን ብእንግሊዝኛ ዝተኣማመኑ እንተኾይኖም 
በዞም ዓይነት ስራሓቲ ናይ ውላድካ ምስታፍ ብጣዕሚ ጠቃሚ 
ክኸውን ይኽእል። 

ናይዚ ጥራዝ ወረቐቲ ኤሌክትሮኒክ ጽሑፋት ብእንግሊዝኛን ብ23 
ብካልኦት ቋንቋታት ኣብ ስድራታት ከም መሻርኽቲ ኾንካ ንክትማሃር 
ዝብል ዌብሳይት: www.education.vic.gov.au/about/
directions/familiesaspartners/schools/connecting.htm 
ይርከብ እዩ።

ሓገዝ ኣበይ ክረኽብ እኽእል? 
ናይ ውላድካ መምህር

ብዛዕባ ናይ ውላድካ ምንባብን ምጽሓፍ ትምህርቲ ክዕለት 
ብከመይ ክትሕግዝ ከምትኽእል ናይ ውላድካ መምህር ምኽሪ ክህበካ 
ይኽእል። ምስቲ መምህር ክትዘራረበሉ ትኽእል ሓደሓደ አረሲታት 
ውሽጢ ዝካተት: 

• ንናይ ውላድካ ቁጽሪ ትምህርቲ ኣሰራርሓ ክዕለት ደረጃ።
• ብምንባብን ምጽሓፍ ትምህርቲ ኣሰራርሓ ናይ ውላድካ ቅድሚት 
ንድፍ ዕላማ ንክፍጽም ብከመይ ጌርካ ንውላድካ ከምትሕግዞ። 

• ንውላድካ ጸገም ዝኾኖ እሞ ክትሕግዝ ትጥቀመሉ ትኽእል ናይ 
ኣሰራርሓ ሜላ። 

ኣብ መስመር መረዳእታ መውሃቢ

ኣብ ገዛኹም ኮምፑውተር፣ ብናይ ከባቢ ቤት መጽሓፍ ወይካዓ 
ብናትኹም ቤት ትምህርቲ ኮምፑውተር ኾይንካ ዓቢ ናይ ትምህርቲ 
መገልገሊ ብቀሊሉ ንክተራኸብ ብቪክቶሪያ መንግሥቲ ሓዱሽ 
መራኸቢ -ቀዳማይ/Connect-Primary ዌብሳይት ከምዝኽኣል እዩ።

ንናይ መራኸቢ -ቀዳማይ/Connect-Primary ዌብሳይት፡ 
http://www.education.vic.gov.au/primary ምርኣይ። 

ኣብ መራኸቢ -ቀዳማይ/Connect-Primary ዌብሳይት ዘሎ 
ፕሮግራማት ንሕጻውንቲ ዝሰማማዕ ንምዃኑ ብመማሃራን ምቁጽጻር 
ይግበረሉ እዩ።

ኣስተውእል፡ ብናይ መራኸቢ -ቀዳማይ/Connect-Primary 
ዘይተመዝገበ ካልእ ዌብሳይት እንተጠቂምካ ንደሕንነትካ ብሕታዊ 
ዝኾነ መረዳእታ ክትህብ የብልካን፤ እዚ’ውን ከም ናትካ ሙሉእ 
ስም፣ ቤት ትምህርቲ፣ ስልኪ ቁፅሪ ወይካዓ ኣድራሻ ኣብ መስመር 
ንዘይትፈልጦ ሰብ ምሃብ የብልካን። 

ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ውላድካ ምህሮ ከመይ ከምዝኾነ ሓበሬታ 
ዝህብ ኣልትራኔት/Ultranet ዝተብሃለ ኣብ መስመር ሓዱሽ 
ኣሰራርሓ እዩ። እዚ ኣብ ሙሉእ መምሕድዳር ንተማሃሮ፣ ወለዲን 
መማሃራን ቢንተርኔት ክጥቀሙሉ ድሕንነቱ ዝተሃለዎ እዩ። ኣብ 
ኣልትራኔት/ Ultranet ዌብሳይት: www.education.vic.gov.
au/about/directions/ultranet/benefits/parents.htm 
ምርኣይ። 

ንናይ ውላድካ ምንባብን ምጽሓፍ ትምህርቲ ክ ዕለት ከማሓየሽ 
ንስኻ ወይካዓ ካል እ ስድራቤ ኣባላት በብማዓልቱ ምስውላድካ 
ዝገብርዎ ሓበሬታታት በዚ ጽሑፍ ወረቐቲ ይቀርብ። 



እዞም ሕቶታት ውላድኩም ኣብ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ዝሕተትዎ 
ዓይነት ክኸውን ይኽእል። ከምኡ’ውን ኣብ ገዛ ስለዝንበብ ክትዛረብ 
እንከሎ ነእዞም ሓደሓደ ሕቶታት ክጠቅስ ትኽእል። 

• ናይቶም ገጸ-ባህርያት ስማት መን ኔሩ?

• ኣመዳድባ ከመይ ኔሩ?

• ብድሕሪኡ እቲ ገጸ-ባህሪ እንታይ ይገብር?

• እቲ ናይ ቃላት ጽሑፍ ክጅም/ክውዳእ እንታይ ይፍጠር?

• እቲ ገጸ-ባህሪ ስሚዒት ብከመይ እሪእኻዮ?

• መጨረስትኡ ብከመይ ክትልውጥ ኣለካ?

• ብዛዕባ ባሕሪ/ኣሰራርሓ ብከመይ ክትገልጽዎ ትኽእሉ?

• በቲ ታሪኽ ውሽጢ ዘሎ ቐንዲ መልእኽቲ እንታይ ይመስለኩም?

• ምስካልእ ፍጻመ ድርጊት ወይካዓ ጉዳይ ክተዛምድዎ ትኽእል’ዶ?

• በቲ ደራሲ ምዝተውሃበ ርእይቶ ትስማማዕ’ዶ?

• በቲ ታሪኽ ውሽጢ ስለዘሎ መልእኽቲ ናትካ ርእይቶ እንታይ እዩ?

• ካልኦት ሰባት ነዚ ፍሉይ ብዝበለ ከመይ ጌሮም ክርእይዎ ይኽእሉ?

ንከቢድ ቃላት ምልምማድ 
ውላድካ ነዊሕን ዘይተለምደ 
ቃላት ምንብብ ወይካዓ 
ምጽሕፍ ክጅምር ግዘን 
ኣሰራርሓ ሜላ ምፍጣር ኣገዳሲ 
እዩ። . 

ንውላድካ እንታይ ዓይነት 
ቃላትን መዓዝ ከምዝኾነን 
ቅድሚ ምንጋር በዚ ታሕቲ 
ንዘለዎ መምሕያሽ:  

• በቲ ኣረፍተ ነገር ውሽጥ ንዘሎ 
ቃል ትርጉም ፍንጪ ምድላይ። 

• ብቃረቦ ቃላት ምድላይ። ንስኹም ምስትፈልጥዎ ካልእ ቃል 
ይመሳሰል’ዶ?

• ነቲ ቃል ናብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ምቁራጽ ትኽእል’ዶ? 

• ብቅድሚን ድሕሪት እዚ ቃል ዘለዉ ቃላት ይህግዙ’ዶ? 

ብዛዕባ ጽሑፋት ሓሳብ ምልውዋጥ።

ውላድኩ ድሕሪ ናይ ቃላት 
ጽሑፍ ምንባቡ ብዛዕባ እቲ 
ጽሑፍ ንክዛረብ ምትብባዕ 
እዩ።

በዚ ዝስዕብ ንናይ 
ውላድኹም ድሌት ክሰማማዕ 
ዝኽእል ሓደሓደ ሓሳባት: 

• ብዛዕባ ደራሲ ወይካዓ 
ሰእሊ ዝገልጽ ኣብ 
ዌብሳይቶም ምንባብ።

• ብተመሳሳሊ ደራሲ ዝተጻሓፈ ካልእ ታሪኽ ደሊኻ ምንባብ። 

• ንዝኾነ ነገር ንምፍጣር በቲ መምርሒ ዘሎ ምኽታል፤ ንኣብነት፡ 
ናይ ዋጋ ደረሰኝ፣ ሞዴላት ምፍጣር፣ ወረቐቲ ምዕጻፍ። ኦሪጋሚ/
origami (ናይ ጃፓን ወረቐቲ መዕጸፊ) ምፍታን። ነቲ መርበብ 
መራኸቢ ዝኸውን ምሳለታትን ንመምርሒታ ኣብ ዌብሳይት http://
www.origami.com/index.html ምርኣይ።

• ካብቲ ታሪኽ ዝተረኽበ ስሚዒት ወይካዓ ባሕሪ ብስእሊታት ምስኣልን 
ቀለም ምልካይ። ነዞም ብመስመር ንምስኣል ኣብ ቐዳማይ ደረጃ 
ተማሃሮ FUSE ዌብሳይት ውሽጢ ‘Draw link’ ንዝብል ምጽቓጥ 
እዩ።

• ካብ ሓደ ንላዕሊ ርዕይቶ ክህልወካ ብዙሓት ጽሑፋት ምስተመሳሳሊ 
ዝኾነ ዝተፈላለዩ ኣንቀጻት ምንባብ እዩ። ብዝተፈላለየ ኩነታ 
ንዝቐረበ ርዕይቶ ምይይጥ ምግባር።

• ከምቲ መጽሓፍ መሰረት ጌርካ ነቲ ሲኒማ ምርኣይን ምውድዳር እዩ። 

• ንሓደ ገጸ-ባህሪ ዝኸውን ምስሊታት ንምምራጽ ወይካዓ ክተቅምጥ 
ኣብ ቐዳማይ ደረጃ ተማሃሮ FUSE ዌብሳይት ውሽጢ ‘Images 
link’ ንዝብል ምጽቓጥ እዩ።

ንውላድካ ሕቶታት ምሕታት 
ሕቶታት ብምሕታት ንውላድካ ክትሕግዞ ትኽእል: 

• ከንብቡን ክጽሕፉ እንከሎ ዘለዎም ሓጓስ ንምግላጽ። 

• ብዛዕባ እቶም ገጸ-ባህርያት ወይካዓ ኣርእስቲታት ዝሓሸ መርዳእታ 
ክፍጠር።

• ክዕለትካ ናብ ካልኦት ሰባት ክመሓላለፍ ንምግባር። 

• ብዛዕባ ዓለም ንዘለዎም ዋጋ፣ ባሕሪን እምነት ክመሓየሽ ንምግባር።

• ብዛዕባ ዘለዎም ተመኵሮን ፍልጠት ክገፍሕ ንምግባር።

• ናቶም ፈጠራ ክእለት ዕቤት ንክረክብ። 

• በቲ ዘንብብዎ ተበጊስካ ጠቓሚ ነጥቢታት ግምት ውሽጢ ምእታው። 



ናይ ስድራ ፕሮጀክቲታት
ቤተሰብ ኩሉ ብናይ ምንባብን ምጽሓፍ ተሳትፎ እድል ንምግባር እድል 

ምርካብ። ብሓደሓደ ስድራ ፕሮጀክቲታት ክጠቃለል ዝኽእል: 

• ንዓርኺቲ ወይካዓ ኣባላት ስድራ ኢሜል ምግባር።

• ምስ ዓርኺቲን ስድራ ረኽቢ ንምፍጣር ንናይ ማሕበራዊ ኣሰራርሓ 

ኣድራሻ ምጥቃም።

• ተኸታታሊ ዝኾነ መጽሓፍ 

ብሓባር ምንባብ

• ሓዱሽ ነገራት ከመይ 

ከምዝሠርሕ ንምፍላጥ 

መምርሒታት ብሓባር 

ኾይንካ ምንባብ።

• ኣብ መጋዘን ወይካዓ ኣብ 

መስመር ውሽጢ ንናይ 

ስድራ ፍጻመ ድርጊታት 

ወይካዓ ናይ ጉዕዞ ተመኩሮ 

ይጽሓፍ እዩ።

• ንስድራን ዓርኺቲ ዝኾኑ ጸወታታትን ፍጻመ ድርጊት ምጽሓፍ።

• መስቀለኛ ቃላት፣ ናይ ቃላት ግድል፣ ናይ ሓንጎል መፈተኒ፣ ብቃላት 

ጸወታን ሕቶታት ብሓባር ኾንካ ምሥራሕ።

• ብሓባር ናብ ቤተመጽሓፍቲን መሸጣ መጽሓፍ ሱቃት ምኻድ

• ብሓባር ሲኒማ ንምሥራሕ ኣብ ቐዳማይ ደረጃ ተማሃሮ FUSE 

ዌብሳይት ውሽጢ ‘Make a movie link‘ ንዝብል 

ምጽቃጥ እዩ።

• ካብ ገዛ ክትወጽእ ኣብ ማፕ ወይካዓ ጽሁፍ ወረቀት ንዘሎ ምኽታል፤ 

እዚ’ውን ንናይ ሕዝቢ መጉዓዚያ ዝወጸ ሰዓት መግለጺን ኣብ 

ሕዝባዊ ቦታ ዝተለጠፉ ናይ መርዳእታ ምልክት ዘካተተ ይኸውን።

ውላድኩም ክጽሕፍ እንከሎ ቅድሚ ነቲ ቃል ፊደላት ምንጋር፣ ብባዕሉ 

ክፍትን ምሕታት:

• ትኽክል ይመስል’ዶ? 

ውላድኩም ከንብብ፣ ክጽሕፍ ወይካዓ ንናይ ባዕሉ ርእይቶ 

ከምጽእ ምትብባእ እዩ። ሓደሓደ ዝካተት ሜላታት: 

• መጽሐፍ ንምንባብ ወይካዓ ፊልም ንምርኣይ ኣብ ቐዳማይ ደረጃ 

ተማሃሮ FUSE ዌብሳይት ውሽጢ ‘Review link’ ንዝብል ከፊትካ 

ምርኣይን ብድሕሪኡ ናቶም ርእይቶ ክውስኹሉ ይኽእሉ።

• ንናይ መዳለዊ መጽሓፍ ንምፍጣር ምንባብ፣ ምእካብ፣ ፈተና 

ምግባርን ናይ ጽሑፍ ነገራት ምድላው እዩ።

• ብዛዕባ ዓለም ሓቓዊ ኩነታ ንምፍላጥ ኣብ ቐዳማይ ደረጃ ተማሃሮ 

FUSE ዌብሳይት ውሽጢ ‘Find link’ ንዝብል ከፊትካ ምርኣይ እዩ።

• ምስ ስድራን ዓርኺታት ብሓባር ቑልጡፍ ዝበለ መልእኽቲ 

ምጥቃም።

• ውላድኹም ፍጻመ ድርጊታት፣ ስሚዒታት ወ.ዘተ. ከምዝገበሩ 

ዝገልጽ መዓልታዊ መዝገብ ምሓዝ።

• ናይ ሰላምታ ካርዲ ምስራሕን ምጽሓፍ።

• ንመግቢ ዝኸውን ዝግዛእ 

ኣስቤዛታት ዝርዝር 

እንተደሊኻ ምስውላድካ 

ኾይንካ ምጽሓፍ።

• ብናይ ዌብ ካሜራ 

ወይካዓ ብናይ ሲኒማ 

ሥራሕ ዲጂታል ካሜራ 

ወይካዓ ሞባይል ስልኪ 

ተጠቂምካ ንዝመረጽካዮ 

ቪዲዮ ምውሳድ ይኽኣል። 

ብሕጻውንቲ ዝተዳለወ ካልእ ቪዲዮ ንምርኣይ ኣብ ቐዳማይ ደረጃ 

ተማሃሮ FUSE ዌብሳይት ውሽጢ ‘Watch link’ ንዝብል ምጽቃጥ 

እዩ።

• ንምንባብን ኣስተዋጽኦ ንምግባር ብናይ Wiki ዌብሳይት ተሳትፎ 

ምግባር እዩ።
ናይ ቐዳማይ አናብባ ውድድር 
እዚ ንናይ ቪክቶሪያ ተማሃሮ ናይ ምንባብ ክዕለቶም ንከማሓይሹ ናይ 
ቐዳማይ አናብባ ውድድር ዓቢ መገዲ እዩ። ተማሃሮ ንከንብቡ ሓገዝ 
ከምዝግበረሎም በቲ ዝወጸ ዕላማ ንምብጻሕ 15 መጽሓፍቲ ብምንባብ 
ተመኵሮ ይረኽቡ። ብተወሳኺ’ድማ ንናይ መጽሓፍ ኣርእስቲታት 
ከምዘጠቃልል እዩ። ብዛዕባ ፕሪመር አናብባ ኣብ ዌብሳይት http://
www.education.vic.gov.au/prc/default.htm ምርኣይ እዩ።

<a src=’www.allgraduates.com.au/index.php?Do=ContentView&pageno=100&transdocid=240>deecd_brochure_-_maths_3-6_240</a>


