የቅድመ ትምህርት ማንበብና መፃፍን በቤት ውስጥ መደገፍ

ለወላጆች እና ለቤተሰቦች መመሪያ
በሶስተኛ ክፍል በጥሩ ብቃት የሚያነቡ እና የሚጽፉ ተማሪዎች የመመረቅ እድላቸው በአራት እጥፍ ከፍ ያለ ነው። ለዚያም ነው የ Denver Plan 2020 ሁለተኛው ግብ መሰረት ለትምህርት ቤት ስኬታማነት - በጣም ወሳኝ የሆነው። DPS ለተማሪዎች አጠቃላይ የትምህርት ተሞክሮ መሰረት ይሆን ዘንድ የቅድመ ትምህርት ማንበብና መጻፍ ላይ
ያተኩራል። DPS የማንበብ፣ የመጻፍ፣ የመናገር እና የማዳመጥ ችሎታ አድርጎ የሚያስቀምጠው የቅድመ ትምህርት ማንበብ እና መጻፍ በት/ቤት እና በህይወት ስኬታማ
ለመሆን ጠንካራ መሠረትን ለመገንባት አስፈላጊ ነው።
ወላጆች እና ቤተሰቦች የቅድመ ትምህርት ማንበብና መጻፍን ለመደገፍ በቤት ውስጥ ከልጆቻቸው ጋር የሚሳተፉባቸው ብዙ እንቅስቃሴዎች አሉ።
መጽሐፍትን፣ የድምጽ መጽሐፍትን እና ኤሌክትሮኒክ መጽሐፍትን ይመልከቱ።
በልጆች ውስጥ የንባብ ደስታን የመፍጠር ወሳኝ ክፍል በተጻፉ ቃላት አማካኝነት
የተትረፈረፉ የታሪክ እና የመረጃ ሀብቶችን ማጋራት ነው። በተማሪ መታወቂያ እና
የልደት ቀን ለመግባት በዋየርለሥ መገናኘት በሚችል በማንኛውም መሳሪያ ላይ ወደ
dpsk12.lib.overdrive.com ይሂዱ። ወይም ደግሞ Tumblebooksን ጨምሮ
በርካታ አይነት የዲጂታል መገልገያዎች ወዳሉበት ወደ lion.dpsk12.org ድህረ ገጽ
ይሂዱ። በ DPS ውስጥ ያለ እያንዳንዱ ልጅ በማናቸውም ጊዜ እና በየትኛውም ቦታ
ሊገኝ የሚችል ድንቅ የኤሌክትሮኒክ መጽሐፍ ስብስብ ማግኘት ይችላል።

ከልጅዎ ጋር ለማንበብ ጠቃሚ ምክሮች
1.
2.
3.

4.

ልጅዎ አብረው የሚነበቡ መጽሐፎችን እንዲመርጡ ያድርጉ።
ተራ በተራ አንብቡ እንዲሁም ልጅዎ ከእርስዎ ጋር ጮክ ብሎ ማንበብን
እንዲለማመድ ያበረታቱ።
በሚያነቡበት ጊዜ ልጅዎን “ቀጥሎ የሚሆነው ምን ይመስልሃል?"
ወይም "ይህ የሆነው ለምን ይመስልሃል?” የመሳሰሉ ጥያቄዎችን
ይጠይቁ።
ከልጅዎ ጋር በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ያንብቡ።

በ Denver Public Library (ዴንቨር የህዝብ ቤተ መጻሕፍት) ለበጋ ንባብ እና ትምህርት ፕሮግራም ይመዝገቡ።
ልጆችዎ የንባብ ፍቅር እንዲያገኙ የሚያግዝበት ሌላኛው ጥሩ መንገድ ነው፣ ይህ ነፃ ፕሮግራም አጓጊ ክስተቶችን እና ለንባብ እና ለመማር ሽልማት የማግኘት ችሎታን እንዲሁም የ Elitch Gardens መናፈሻ ፓርክ ቲኬትም ጭምር። የበለጠ ለማወቅ SummerOfReading.orgን ይጎብኙ።
የበጋ የማበልጸጊያ እድሎችን ያስሱ።
ብዙዎቹ ት/ቤቶቻችን ተማሪዎች በማንበብ እና መጻፍ ችሎታቸው ላይ እንዲሰሩ በበጋ ወቅት ነፃ እድሎችን ያቀርባሉ። ልጅዎ አካዳሚያዊ ግቦቻቸውን ለመከታተል ምን
ዓይነት ድጋፍ ሊገኝ እንደሚችል የበለጠ ለማወቅ የልጅዎን አስተማሪ ይጠይቁ።

"ልጄ ተመሳሳይ መጽሐፎችን ደጋግሞ
ማንበብ ብቻ ነው የሚፈልገው።"

"ልጄ አንድ አይነት ተከታታይ መጽሐፍ ብቻ
ያነባል።"

አዳዲስ መጽሐፍትን በመሞከር እና አዳዲስ ተወዳጆችን ለማግኘት በመሞከር ልጅዎ የአስተሳሰቡን/ዋን
አድማስ እንዲያሰፉ ማገዝ ጥሩ ቢሆንም፣ ጥናቶች በተደጋጋሚ ማንበብ እንዲሁም ከተከታታይ
መጽሃፍቶች ጋር ቀጣይነት ያለው ግንኙነት ማድረግ የሚያስገኟቸውን አስገራሚ ጥቅሞች ያመለክታሉ።
ልጅዎ ከት/ቤት ውጭ የሆነ ነገር ለማንበብ በጣም ከተነሳሳ እና ከይዘቱ ጋር ምቾት ካለዎት፣ ጽሑፉ
እና/ወይም ተከታታይ መጽሐፉ የተለመዱ ቢሆኑም እንኳ እሱ/እሷ እየተማሩ እና እያደጉ እንደሆነ
እርግጠኛ ይሁኑ። በተመሳሳይም፣ ልጅዎ በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ፍላጎት ካለው፣ ጥናቶች
እንደሚያሳዩት ስለ አንድ ርእስ ብዙ ፅሁፍ ማንበብ እውቀትን እና ቃላትን ለመገንባት በጣም ፈጣኑ
መንገድ እንደሆነ ነው። ልጅዎ በማንኛውም ጊዜና በየትኛውም ቦታ በሚገኘው በ DPS የኤሌክትሮኒክ
መጽሐፍት ስብስብ አማካኝነት የድምጽ መጽሐፍትን ጨምሮ የሚያዝናኗቸው መጽሃፎችን እንዲያገኙ
ማገዝ ይችላሉ።
የ Lion ስብስብ፦ http://lion.dpsk12.org
የ OverDrive ስብስብ፦ http://dpsk12.lib.overdrive.com

