Tîpên nivîsê û sembol bala zarokên we dikişînin. Bi
alîkariya we dikarin veşareyên nivîsê derxînin holê.
Kaxez û pênûs wan vedixwînin xweceribandinê.

Serdana pirtûkxaneyan

Pirtûk dikarin bibin hevalên baş. Di pirtûkxaneyan de
hûn dikarin tev li zaroka/ê xwe pirtûk û medyayên din bi
demborî bistînin.

Bikaranîna medyayên cûda

Serpêhatiyên bi hemû libatên hîskirinê û bi liv û tevgerê, li derve jî wekî cûrbicûriya medyayan divê di
rojaneya zarokatiyê de hebe. Di kifşkirina çîrokên di
pirtûkan de, di pirtûkên guhdarîkirin û pêkaneyên li ser
internetê de rê şanî zarokên xwe bidin.

Afirênderiya di çêkirina wêne û nivîsandinê de

Xêzkirin û boyaxkirina li ser kaxezê, bi hevkarî kişandina wêneyan a bi telefon û tabletan heyecanê dide
zarokên we ku xwe bi rêka wêne û zimên îfade bike.

Di nava malbatê
de lipêşxistina
xwendinê
Hûn wekî dayik û bav çawa dikarin bibin alîkarên
ziman û lipêşxistina xwendina zarokên xwe.

Kurmancî / Kurdisch Kurmandschi

Kifşkirina nivîsê ya bi hev re

Axaftina bi zimanê dayikê

Ger hûn bi zarokên xwe re bi zimanê hûn herî baş pê
dizanin bidin û bistînin, hûnê bingehekî ewle yê ji bo
fêrbûna zimanekî din deynin cem wan.

Guhdarkirin û bersivdan

Zaroka/ê we gava bi we re diaxive, zimanê xwe li pêş
dixe. Gava hûn pê re di derbarê çavdêriyên wî/wê de
diaxivin, ew xezîneya xwe ya peyvan firehtir dike û coşa
fêrbûniyên nû pê re çêdibe.

Kêfxwesiya li ser zimên a bi hev re

Bi zimên mirov dikare pir xweş bilîze. Rêzbend, stran û
lîstikên bi liv û tevger, bi zaroka/ê dide jiyandin bê ziman
çiqasî dikare kêfxweşiyê bide.

Gotina çîrokan û lênêrîna wêneyan

Çîrok û wêne ji zaroka/zarokê we re cihanên nû vedike.
Ew dikare bi vê rêkê cîhanên nû kifş bike û gelek peyvên
nû nas bike.

Enstîtuya Swîsreyî ya ji bo medyayên
zarok û ciwanan SIKJM
SIKJM di warê wêjeya zarok û ciwanan a di hemû
medyayan de pisporê kifşkirin û navbenkariyê ye.
Ew derfeta pêşdebirina dibistana xwe û şêwirmendiyê dide û projeyên jêhatiniyên zarok û ciwanan ên
di warê ziman û wêjeyê de derxîne holê destek dike.
Buchstart projeyeke bi hevkariya Bibliomedia
Swîsre ye, heyecanê dide dayik û bav, bi hev re hûn
û pitikên we cîhana ziman û fantaziyê kifş bikin. Her
yekê nû jidayik bibe pirtûka xwe ya destpêkê distîne
û pirtûkxane dayik û baz tevî pitika xwe ji bo lîstika
tiştanokan û dema çîrokan vedixwîne.
Di çarçeveya Çîrokekê diyariyê min bike – Family
Literacy komên zarok-dayik û bav ji zimanên zik makî yên cûda bi pêşengtiya çîrokbêjekê/î bi awayekî rêkûpêk dicivin û ji hev û din re çîrokan vedibêjin, bi stran û bendan dilîzin, li pirtûkên bi wêne
dinêrin û cîhana nivîsê derdixin holê.
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