
10 PÊŞTÎRÊN ÇAWA LI BER MAMOSTEYÊ ZAROKÊ XWE

1. TÊKILIYIN Bi mamoste re hevdîtin bikin- biçin dibistana zarokê xwe ya vekirî an jî şeva

mufredatê. Her çend dem kurt be jî, çend gavên hêsan dikarin eleqe û piştgiriya we nîşan bidin:

a. Xwe û zarokê xwe bidin nasîn.

b. Her agahdariya ku mamoste peyda dike ve girêdin.

c. Pêşniyar bikin ku bi qeydkirinê ji bo bexşandina tiştan ji polê re an jî bi dilxwazî     ji karên din

re bibin alîkar.

2. Biçin Konferansên Mamosteyên Dêûbav-Pir caran dibistanan van carinan di nav salê de destnîşan

dikin. Zêdetir agahdarî li ser ka meriv çawa amade dibe û çi sk dike dikare li ser malperên jêrîn

were dîtin:

a. www.ed.gov/parents/academic/ehlp/succeed/part8

b. www.nea.org/parents/ptconf

3. Wextê rast bibînin ku hûn bi mamoste re bipeyivin-Heke hûn li dibistanê bin, dibe ku hûn bi

mamosteyan re rû bi rû bimînin û bikevin ceribandinê ku hûn bipirsin ka zarokê we çawa ye.

a. Li dibistanê, ji mamoste bipirsin ka ji bo axaftinê wexta xweş e an ji bo wî wextê herî xweş

kengê ye. Tenê berî an piştî dibistanê dibe ku ne dema çêtirîn be.

b. Ger hûn li derûdora bajêr bi mamosteyek re rû bi rû bimînin, bi tenê kêfên xwe biguhezînin.

Ev ne dema konferansa dêûbav-mamosteyan e.

4. Nîşeya kurt binivîsin û bişopînin- Ger hûn bersivek bilez ji pirsekê re dixwazin:

a. Bi kurtasî têbiniyek nivîskî an jî peyamek e-nameyê ji mamoste re bişînin û pirsa we bi zelalî

were diyar kirin.

b. Numreya têlefonê û/an navnîşana e-nameya xwe tê de.

c. Heke hûn di çend rojan de nebihîzin, bi peyamek têlefonê ji dibistanê re bişopînin.

5. Rêbaza e-nameyê bişopînin- E-name bi gelemperî rêyek hêsan û alîkar e ku hûn bi mamosteyê

zarokê xwe re têkilî daynin, lê divê ew ji bo her pêwendiyek profesyonel heman rêwerzan bişopîne.

a. Hişyar bin ku mamoste gelek peyamên e-nameyê distînin - û di roja xwe de gelek

berpirsiyariyên din hene - û dibe ku nikaribin tavilê bersivê bidin ya we.

b. Zarokê xwe nas bikin û navê xwe îmze bikin. Ger hewce be jimareyek têlefonê ya ku hûn

dikarin tê de bigihîjin hev.

c. Dîplomatî bin-Hûn nikarin peyamek e-nameyê paşde bigirin û e-name bi hêsanî dikare were

şandin. Aram bin, gotinên xwe bi baldarî hilbijêrin û ji rexnekirina mamoste dûr bisekinin.

d. Ger hûn hêrs bibin e-nameyek nenivîsin û neşînin.

e. Kurte bin û li ser xalê bisekinin. Anîmasyon, wêne û grafîk tê de nebin.

f. Tiştên mezin û piçûk bikar bînin, ne hemî tîpan (yên ku wekî qîrîn têne hesibandin) Li
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g. ser mijarên girêdayî dibistanê bisekinin. Nameya zincîrê, henek, an agahdariya bêaqil

bişînin.

h. Mamoste jî tevî e-nameya kesekî din neşînin, heya ku hûn destûra wî nebin.

i. Hay ji vîrus û spam-ê hebin - van li derdorê belav nekin.

6. Positive û dilnizm bin- Gelek mamoste zêde dixebitin û kêm têne nirxandin. Axaftina bi awayên

erênî xetên ragihandinê vedike da ku hûn bi hev re bixebitin da ku alîkariya zarokê xwe bikin ku di

dibistanê de biserkeve.

a. Bi gotinên wekî 'Em dikarin li ser biaxivin…?' Ji rexnekirin û sûcdarkirina mamoste bi

şîroveyên wekî "Divê ku hûn…" an "Divê hûn xelet bin" dûr bisekinin.

b. Daxwazên rêzdar bikin, wek “Gelo hûn dikarin agahdariya li ser… bişînin malê?” Ji dayîna

fermanan ji mamosteyê xwe dûr bixin bi gotina, “Divê hûn…” an “Divê hûn…” Ji bilî hevokên

şerkirinê peyvên xweş bikar bînin. Mînakî, "Ji kerema xwe, hûn dikarin ..." û "Spas ji bo her

tiştê ku we kir", di avakirina têkiliyek baş de rêyek dirêj biçe.

7. Cûdahiyan qebûl bikin - carinan dibe ku hûn bi rastî bi mamosteyek re "bitikînin" û carinan jî dibe

ku têkoşînek xuya bike ku hûn xetên ragihandinê vekirî bimînin.

a. Li mamoste guhdarî bikin da ku fêm bikin ka ew kî ye.

b. Bibihîzin ku mamoste li ser hêviyên xwe, polê û xwendekarê we çi dibêje.

c. Li ber zarokê xwe bi mamoste re nîqaş nekin û rexne nekin.

d. Mesajên e-nameyê ku bi hêrs hatine nivîsandin neşînin.

e. Biceribînin ku berî ku hûn biçin cem midûr, bi mamoste re tiştan bikin. Ger nakokiyên we bi

mamoste re hebin, bêdeng bimînin. Guh bidin, erênî bin, û tiştan bipeyivin.

8. Ji bo piştgirîkirina fêrbûna zarokê xwe bi mamoste re bibin hevkar- Zarok dema ku dêûbavên wan

tevlê bibin di dibistanê de çêtir dixebitin. Hin tiştên herî girîng ên ku hûn dikarin bikin ev in:

a. Alîkarî di karê malê

b. Alîkariya zarokê xwe bikin ku jêhatîbûnên ku hewce ne ji bo birêvebirina demê û mayîna li

ser peywirê fêr bibin.

c. Ji mamosteyan ji bo zelalkirina talîmat û peywirên ku pêwîst be.

d. Li malê bi xwendekarê xwe re li ser mijarên dibistanê bipeyivin.

e. Ji mamoste bipirsin ka hûn dikarin çi bikin ku hûn li malê alîkariya zarokê xwe bikin.

9. Bipirsin ku hûn dikarin çi bikin ku hûn alîkariyê bikin - Ger tiştek hebe ku hûn dikarin ji mamosteyê

zarokê xwe re bibin alîkar, pêşkêşî dilxwaziyê bikin. Karta xwe ya karsaziyê an notek bi agahdariya

kurt li ser ka hûn dikarin çi bikin û çawa bigihîjin we bidin mamoste.

10. Xetên danûstendinê tevahiya salê vekirî bihêlin.

a. Dema ku di pola wî/wê de tiştek baş derbas dibe, ji mamoste re notek spasiyê bişîne û vê

yekê ji midûr re bibêje.

b. Numreya têlefonê û navnîşana e-nameya xwe bidin mamoste

c. Ji bipirsin ka hûn dikarin çi bikin da ku hûn di çalakiyên polê de, pêşkêşî an pêşangehan,

gerên zeviyê, an her tiştê ku hûn dikarin li malê bikin, bikin.

d. Malperên dibistanê û mamosteyan kontrol bikin (heke hebin) da ku hûn bi çi diqewime, li

hundur û derveyî polê bişopînin.

Bawer bikin ku konferansek plansaz bikin heke:

● Zaroka we hewceyên taybetî hene û mamosteyê we divê di destpêka salê de vê yekê

zanibe.

● Notên zarokê we ji nişka ve dadikeve

● Hûn guman dikin ku zarokê we di têgihîştina karê xwe yê dibistanê de zehmetiyê

dikişîne.

● Zarokê we ji tiştekî ku li dibistanê qewimî xemgîn e - bi hevalên xwe re an bi

mamoste re.



● Zaroka we nabîne ku karê malê heye

● Tiştek li malê diguhezîne ku dibe ku bandorê li fêrbûna xwendekar bike (mînak,

pitika nû, nexweşiya dêûbav, hevberdan, an koça pêşerojê.)
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