Bêmesrefî:
Ne pêwîst e hûn li gel me mesrefekî
bidin.
Bêdengî:
tê geltiştên
me? we ji me re gotine, ji
EmKî
nikarin
kesek dinê re bibêjin.
Dê didin,
û bav bê em dikarin an
Hûn• biryar
divê• çi ji Zarok
kê re bibêjin.
û ciwanên dibistanê
•
Mamosta, birêveberiya dibistanê
û karên dinê yên dibistanê.
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Ev bo me girîng e:
Rizadarî:
Kî tê gel me?
Hûn ne mecbûr in, lê hûn bixwazin
hûn dikarin bi me re biaxivin.
•
Dê û bav
Bêmesrefî:
•
Zarok û ciwanên dibistanê
Ne pêwîst e hûn li gel me mesrefekî
•
Mamosta, birêveberiya dibistanê
bidin.
û karên dinê yên dibistanê.
Bêdengî:
Em nikarin tiştên we ji me re gotine, ji
Ev bo me girîng e:
kesek dinê re bibêjin.
Rizadarî:
Hûn biryar didin, bê em dikarin an
Hûn ne mecbûr in, lê hûn bixwazin
divê çi ji kê re bibêjin.
hûn dikarin bi me re biaxivin.
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Zaroka we li dibistanê ye.
Dibe ku arîşeyek hebe.
Gelo di fêrbûnê de arîşeyeke zaroka
we heye?
Gelo di xwendin, nivîsandin, an
hisabkirinê de?

Zaroka we nikare qenc guhdarî bike?

Gelo arîşeyên zaroka we bi zarokên
dinê an mezinan re hene?

Gelo zaroka we ji dibistanê ditirse?

Di gelek arîşeyan de mamosta dikare
alîkarî bike.
Carinan ev têr nake.
Hûn alîkariyê dixwazin?

Armanca me:
Divê zaroka we baş be û baş fêr bibe.
Em çi dikin?
Em bi we û zaroka we re diaxivin..
Wergerek dikare li gel me be.

Ji me bipirsin
Psîkologê dibistanê
Psîkologa dibistanê!
Em bi dibistan û dê û bavan re
dişixulin.

Dibe ku em zaroka we li dibistanê
bibînin.

Em dikarin çi bikin?
•
Bi hev re peydakirina bersîvan
•
Bi hev re dîtina hizrên nû
•
Arîşeyan bi hev re çareser bikin.

•
•
•
•

Zaroka we çewa ye?
Çima arîşeyên wê/wî hene?
Niha dikare çi bike?
Divê hêj fêrî çi bibe?

