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ክLiteracy tips to help your child 

Before School - Year 2

Tigrinya

 ነፍሲ ወከፍ  ነፍሲ ወከፍ 

ዕድል፡ ዕድል፡ 

ንነፍሲ ወከፍ 
ንነፍሲ ወከፍ 

ህጻን ህጻን 

ንውላድካ ብምንባብን 
ምጽሓፍ ትምህርቲ 
ምሕጋዝ 
ቅድሚ ቤት ትምህርቲ - ካልኣይ ክፍሊ 



ውላድካ ከንብብ፣ ክጽሕፍ፣ 
ክዛረብን ክሰምዕን ምሕጋዝ

ኣብ ገዛ ብዝግበር ማዓልታዊ ሥራሕቲ 
ተጠቂምካ ረኽቢ ምፍጣር
• ንዘለካ ግጥሚን 
መዛሙርን ብምንጋር 
ውላድካ ምሳኻ ንክኸውን 
ምትብባዕ እዩ። 

• ንውላድካ ጽን ኢልካ 
ምስማእን ንዝሓትዎ 
መረዳእታን ሕቶታት መልሲ 
ምሃብ።

• ብከባቢካ ስለዘሎ 
ደብዳበታትን ቃላት 
እንዳጠቀስካ ምዝርራብ። ንኣብነት፡ ሳጹናት ዓይነት ጥረ ተኽሊ፣ 
ናይ ማኪና ታርጋ ቁፅሪ፣ ትራፊክ ምልክት። 

• ብሓባር ቐሊል መግቢ ምስራሕ። ንዝዳለው መግቢ ዘሎ መምርሒ 
ምንባብን ክተዳልው እንከሎ እንታይ ከምትገብር ዘሎ ምዝርራብ። 

• ብናይ ባንቡላ ቤተ መጽሓፍ ሓቢርካ ምኻድን ንባንቡላታት ብሓባር 
ምምራጽ።

• ንትሕዝቶ ዘየድሊ ፖስታታት ምርኣይን ብዛዕባ ኣብ ሽያጭ ንዘሎ 
ነገራት ምምይያጥ።

• ብዛዕባ ስድራ ፎቶ ስእልን ታሪኽን ተዘራረቡ።

ምንጋር ዛንታታት 
ንናይ ውላድካ ቋንቋን ናይ ምስማእ ክዕለትን ንዘለዎም ግምታዊ ሓሳብ 
ክገፍሕ ንምግባር ታሪኽ ምንጋር ዓቢ ሜላ እዩ። ንውላድካ ታሪኽ 
ምንጋር ከምትኽእልን ወይካዓ ውላድካ ታሪኽ ንክዛረብ ምትብባዕ እዩ።

ምንጋር ዛንታታት ብዛዕባ ዚስዕብ ይኸውን: 

• ካብ መጽሓፍ ወይካዓ ተለቪዥን ፕሮግራም ፍቱው ገጸ-ባህሪ 
ንዘለዎ።

• ካብ ካልእ ኣባል ስድራ.

• ካብ ውላድካ ፍቱው ባንቡላታት 

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። 

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

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። 



ከምኡ’’ውን በብማዓልቱ 
ንዝተፈላለየ ጉዳያት ብከመይ 
ጌርኩም ከምተንብቡ 
ውላድኩም ክርእይ ምግባር 
ጠቓሚ ይኸውን፤ ንኣብነት፡ 
መምርሒ ምድላው መግቢ፣ 
ናይ ሰላምታ ካርዲ፣ ዓውደ 
ኣዋርሒ፣ ዝርዝር ኣስቤዛ፣ ናይ 
መግቢ ምልክት፣ መምርሒ፣ 
ስእሊ ማፕታት፣ ጋዜጣታት፣ 
ኢሜል፣ ዌብሳይት ወ.ዘ.ተ. 

ንኣዘራርባ ብተዛራባይ መጽሓፍ ምጥቓም ሓደ ኣካል ይኸውን። ቅድሚ 
ምምባብካን ከተንብብ ከለኻን ብድሕሪኡን ብዛዕባ እቲ መጽሓፍ 
ብምዝርራብ ውላድኩም ንዘለዎ ሓሳብ ንኽገልጽ ስለዘተባብዕ እሞ 
ብዛዕባ እቲ መጽሓፍ ዘሎ ሓሳብን ሕቶታት ክሓትት ይኽእል እዩ። 
ነቲ መጽሓፍ ክተንብብን ቅድሚ ኢልካ ወይካዓ ድሕሪ ምንባብ 
ኣብዝተፈላለየ ግዘ ክትሓቶም ትኽእል ሕቶታት:

• ብዛዕባ እንታይ ክተንብብ ትደሊ?

• ካብቲኦም ትፈልጦም መጽሓፍቲ ውሽጢ ክትመርጽ ትደሊ’ዶ?

• በቲ ሽፋን ዘሎ ምርኣይ – እዚ መጽሓፍ ብዛዕባ እንታይ ይመስለካ?

• በቲ ስእሊታት ውሽጢ እንታይ ይኸውን ኣሎ?

• ብድሕሪኡ እንታይ ከጋጥም ይመስለካ?

• ኣብቲ መጽሓፍ ትፈትዎ ክፍሊ ኣይኑ’ዩ ኔሩ?

• በቲ ዛንታ ዝፈተኻዮ ገጸ-ባህሪ መን እዩ ኔሩ? ነቲ ባሕሪ ንምንታይ 
ፈቲኻዮ?

• ናይዚ መጽሓፍ ትሕዝቶ ኣወዳድኣ ክልወጥ እንተደሊኻ ከመይ እዩ 
ክኸውን ዘለዎ?

ናይ ኣናብባ ሜላ 
•  ኣብ FUSE ዌብሳይት ንቐዳማይ ቤት ትምህርቲ ተማሃሮ ዝኸውን 
ሕቶታት ብምኽፋት ብሓባር ኾይንካ ምርኣይን 
ምፍታን። 

• ብዛዕባ ዘሎ ተመኵሮን 
እንደገና ብሓባር ኾይንካ 
ንምንባብ ውላድካ 
ንዝነግረኻ ኹሉ ጽሓፎ። .

• ብሓባር ዝንበብ መጽሓፍቲ 
ንክተንብቡ ናብ ከባቢኹም 
ቤተ መጻሕፍ ወይካዓ ቤት 
ትምህርቲ ዘሎ ቤተ መጽሓፍ 
ምኻድ።

• ብዛዕባ ዓለም ሓቃዊ ኩነታት ንምፍላጥ ኣብ ቐዳማይ ቤት ትምህርቲ 
ተማሃሮ FUSE ዌብሳይት ውሽጢ ‘Find out link’ ንዝብል ክፈቶ።

ዛንታ ክትነግሩ ከለኹም ዝሕግዝ ሓደሓደ ምኽሪ: 

• ብዝተፈላለየ ድምጽን ኣዘራርባ ወይካዓ በኣጻብዕ ጸወታ ንከስሕቅ 

ምግባር።

• ንውላድካ ብዘሕጉስ ኩነታ ምጅማር።

• ገጸ-ባህሪ ምፍጣርን ኣቀማምጣ ይኸውን።

ሓቢርካ ምንባብ 
ካብ ብቃላት ኣዘራርባ ናብ ጽሑፍ ቃላት ንክራኸብ ምንባብ ጽቡቅ 

መንገዲ እዩ።

ንውላድካ ምንባብ ጠቓሚ ዝኾነ ነገር እዩ። ሓደሓደ ምኽሪታት በዚ 

ዚስዕብ ይርከብ:

• ውላድካ መጽሓፍቲ፣ 

መጋዚናት፣ ንናይ 

ኣቚሑት መግለጺ፣ 

ብብዙሓን ዜና ንዝወጽ 

ታሪኻት ወይካዓ ዲቪዲ/

DVDs ንከመርጽ 

ምትብባዕ። 

• ኣብ መጽሓፍ ውሽጢ 

ስለዘሎ ስእሊታት 

ተመያይጥካ ውላድካ 

ብዛዕባ እቲ ስእሊ ንክዛረብ ምትብባዕ። 

• መግለጺ ጽሑፍ ብዘይብሉ ስእላዊ መጽሓፍቲ ንዘሎ ሓሳብ ምዕባለን 

በቲ ስእሊ ተበጊስካ ስም ቃላት ብምፍጣር ምሕጋዝ።

• ውላድካ ንዝፈትዎ መጽሓፍቲን ታሪኽ ደጊምካ ኣንብበሉ።

• ውላድካ ብናቶም መጽሓፍቲ ክስእሉን ባዛዕባ እቶም ስእሊታት 

ታሪኽ ‘ከንብቡልካ’ ምግባር። 

ምስውላድካ ኾይንካ ምንባብ ዝጅምረሉ ግዘ ውላድካ ነቲ ታሪኽ 

ምፍላጥ ክጅምርን ንሓድሓዲኡ ምንባብ ምኽኣል እንከሎ እዩ።

ውላድካ ከንብበልካ እንከሎ ክሳብ ነቲ ቃላት ክፈልዮ ግዘ ምሃብን እሞ 

እንታይ ከምዘንበቡ ተረዲእዎም ንምዃኑ ንምፍላጥ ምሕታት 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 30 መጽሓፍቲ ብምንባብ 
ተመኵሮ ይረኽቡ። ውላድካ ንምንባብ ይማሃር እንተኾይኑ መጽሓፍቲ 
ብምንባብ ‘ተመኵሮ’ ክረኽቡን እሞ ብዛዕባ እቲ ታሪኽ፣ ቃላትን 
ስእሊታት ክዛረቡ ምግባር። ብዛዕባ ፕሪመር አናብባ ውድድር 
(Premier’s Reading Challenge) http://www.education.
vic.gov.au/prc/default.htm ምርኣይ።

ኣብ ገዛ በብማዓልቱ ናይ ምጽሓፍ 
እድላት ምፍጣር: 
ኣብ ገዛ ምንባብን ምጽሓፍ ከም ማዓልታዊ ሥራሕ ከምዝኸውን እዩ። 

ውላድካ ንናትካ ጽሑፍ ክርእዮ ምግባር። 

ነዞም ሓደሓደ ናይ ምጽሓፍ ሜላታት ኣብ ገዛ ውሽጢ ምፍታን: 

• ንዘድሊ ኣስቤዛ ዝርዝር ምጽሓፍን ነቶም 

ኣቅሓ ክትገዝእ ወይም 

ክትፈትሖም እንከሎ 

ምልክት ግበረሎም.

• ስድራ ንዝህቦ 

መልእክቲታት ጽሒፍካ 

ተንብበሉ ሰሌዳ ምድላው።

• ንሰሙን ዘድልየኩም 

ዓይነት መግቢታት ብሓባር 

መዲብካ ጸሓፍ።

• ብናይ ስድራ ፎቶግራፍ ዝቅመጠሉ ኣልበማት ጽሑፍ መግለጺ 

ምግባር።

• ኣብ ውላድካ ስነ-ጥበብ ሥራሕቲን ፈጠራን ምልክት ጽሓፍ። 

• ናይ ሰላምታ ካርዲታት፣ ልደት በዓል ካርዲታት ምሥራሕን ንናይ 

ምስጋና መልእኽቲ ጸሓፍ።

• ንስድራቤት ዝኸውን ዓውደ ኣዋርሕ ኣብ ዝርኣይ ቦታ ምግባርን 

ንስድራቤት ዝኾኑ ፍጻመ በዓላት ጸሓፍ። ብዛዕባ ዝመጽእ በዓላት 

ምስ ውሉድካ ተዛረብ፡ ንኣብነት፡ ኣበይ ቦታ፣ መዓዝ ግዜ ከምዝኾነን 

መን ከምዝመጽእ ይኸውን።

•  ብዛዕባ ስሚዒት ወይካዓ 

ገጸ-ባህሪያት ዝገልጽ 

ስእሊታት ምስኣል። ኣብ 

ቐዳማይ ቤት ትምህርቲ 

ተማሃሮ FUSE ዌብሳይት 

ውሽጢ ‘Draw link’ 
ንዝብል ምክፋት። 

•  መዝገበ ቃላት ተጠቂምካ 

ንቃላት ምድላይ።

•  ብዛዕባ ደራስትን ስእሊ 

ዝነድፉ እንታይ ከምዝገብሩ 

ምዝርራብ።

•  ብዛዕባ እቲ መጽሓፍ ኣገዳሲ ዝኾኑ ነገራት ምጥቋም – ናይ 

ቅድሚት ሽፋን፣ ጠርዚ መጽሓፍ፣ ገጽ ትሕዝቶ፣ ኣርእስቲ። 

ምንባብን ምጽሓፍን ብሓባር ይኸዱ 
ናይ ምጽሓፍ ትምህርቲ ዝጅምሮ ጽሑፍ ብምቅዳሕን ብምስኣል እዩ። 

እዚ ንኣጀማምራ ጠቓሚ ስጉምቲ ስለዝኾነ ክተባባዕ ኣለዎ። ውላድኻ 

ንዝጸሓፎ ዓው ኢሉ ከንብቦ ሓግዞ። ንዝጸሓፍዎ ዝቅመጠሉ ዝኾነ ቦታ 

ክትፈጥር ኣለካ።

ውላድካ ንዘለዎ ተመኵሮ ንዘረባን ጽሑፍን ከተሃህዝ ክጥቀመሉ 

ምግባር። በዚ ዝስዕብ ሓደሓደ ዝውሰድ ስጉምቲ በዚ: 

• ባዛዕባ ውላድካ ተመኵሮን ሕጉስ ዝኾነሉ ነገራት እንተሃልዩ 

ምሕታት። 

• ምስ ውላድካ 

ተዘራረብካዮም ውሽጢ 

ኣይኑ ክፍሊ ክጽሓፍ 

ከምዝደሊ ምሕታት።

• ውላድካ ክዛረብ እንከሎ 

ነቲ ሓሳቡ ጽሓፎ። ናይ 

ሕጻን ቋንቋ ምጥቃም። 

• ነቲ ዝተጽሓፈ መሊሱ 

ውላድካ ከንብቦ ምሕታት።

• ነቲ ጽሑፍ ዚገልጽ ስእሊ ንምስኣል ወይካዓ ዝኾነ ነገር ውላድኩም 

ክፈጥር ይደሊ። 

<a src=’www.allgraduates.com.au/index.php?Do=ContentView&pageno=100&transdocid=226>deecd_brochure_-_literacy_p-2_226</a>


