
 

            

  

Dear Parents 

 

1. Reading books for English and 2nd language will be sent home every 

day for review at home.  It is highly recommended that your child 

reviews the reading book EVERY DAY to improve his/her reading 

skills.  

2. Reading words book can stay home for review.  

 

Please make sure that the reading book comes to school EVERY DAY. Each 

book will have a daily review list of reading words and pages covered in class 

each week.  This will help students know what to review daily.    

 

Reminders: 

 Children must review their reading books at least 15-20 minutes per day.  

 When your child reviews, he/she should sound out each letter in the word 

before attempting the whole word. /C/ /a/ /t/ Cat. 

Make it fun!!! If your child is enjoying the activity he/she will be more willing 

to practice with you. 

Be patient with your child. It will take time for them to improve their reading 

ability and fluency. 

Remember –children are ready to read at different times, so do not 

compare your child’s reading level with other children.   

 

           Please note that your child will always benefit from listening to and 

watching English songs, stories and Disney movies that are age-appropriate.  

Encouraging your child to speak and practice English on a daily basis will 

improve his/her understanding and help build more vocabulary words.  

 

      

          If you need any further information, please don’t hesitate to contact 

the Academic Quality Controller, Zeen Missouri @ ZAlmissouri@cisduhok.sabis.net.    

 

 

 

Zeen Missouri 

AQC department 

Cadmus – Duhok  
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بنا األعزااء،  أهالي طّلا

 
نرسل إليكم ُكتب القراءة الخاّصة بالّلغة اإلنكليزّية والّلغة الّثانية، للمراجعة فيها بشكٍل يومّي. ننصح  بأن يقرأ -1

 ه في القراءة. مهاراتولدكم في كتب القراءة يوميًّا من أجل تحسين 

 في المنزل للمراجعة. " Reading words bookيمكنكم االحتفاظ بكتاب قراءة الكلمات" -2

فيجب إعادة إرساله إلى المدرسة يوميًّا. نحيطكم علًما بأّننا سوف نرفق مع كّل كتاب الئحة بالكلمات  ،أّما كتاب القراءة

 معرفة ما يجب مراجعته. يساعد هذا األمر الّطالَب علىحيث ؛ في كّل أسبوٍع من الفصل المطلوب قراءتها والّصفحات المنجزة

ر باآلتي:    نذكا

 دقيقة يوميًّا في كتب القراءة.  20 – 15مراجعة لمّدٍة ال تقّل عن ال يرجى -

، ساعد الّطفل على نطق أصوات الحروف اّلتي تؤّلف الكلمة أّواًل، ثّم قراءة الكلمه كاملًة. على ةعند المراجع -

 C/a/t/Cat سبيل المثال: 

 .أكبرِاجعله نشاًطا ممتًعا! إن أحّب طفلك هذا الّنشاط، فسيرغب في الّتدّرب على القراءة معك بشكٍل -

 .راءة، ويستطيع القراءة بطالقةٍ القحّسن مهاراته حّتى ي اوقتً  ستغرق فل؛ فقد يطّ كن صبوًرا مع ال-

 تذّكر أاّل تجري مقارنًة بين مستوى قراءة طفلك ومستوى القراءة عند أطفاٍل آخرين، فالمّدة الّزمنّية لتعّلم القراءة -

 بين طفٍل وآخر. تتفاوت

ركم بأنا ولدكم يستفيد   عند االستماع إلى األناشيد، والقصص، ومشاهدة أفّلم ديزني النااطقة باللاغة  كثيًرانذكا

ث ولدكم تشجيعاإلنكليزياة والمناسبة لسناه. هذا وننصح ب ، فذلك يساعده  على التاحدا باللاغة اإلنكليزياة بشكٍل يوميا

 على تطوير مستوى فهمه للاغة، كما يغني ذاكرته بالكثير من المفردات.

عبر البريد اإللكترونّي  زين مزوري صال بمسؤولة الّناحية األكاديمّية الّسّيدة ن المعلومات ال تترّددوا في االتّ لمزيٍد م

 ZAlmissouri@cisduhok.sabis.netاآلتي: 

 زين مزوري
 مسؤولة األكاديميّةال

 قدموس دهوك 
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 بەرێزدەيک و بابێن 
 

 

پەرتووکێن خواندنێ یێن زمانێ ئنگلیزی و زمانێ دووێ دێ هێنە فرێکرن بو مال داکو رۆژانە پێداچوون ل  .1

سەر بهێتە کرن. ئەاگەهداریا هەوە دکەین زاروکێ هەوە رۆژانە بخوینیت داکو ئاستێ وی یێ خواندێ باشتر لێ 

 بهێت.
 

  بو پێداچوونێ.  Reading word bookل دەف خو هلگرن  ل مالێ هوین دشێن ئەڤێ پەرتووکێ .2

 

ئەم ئاگەهداریا هەوە دکەین دگەل هەر پەرتووکەکێ ، ێدڤیە رۆژانە بزڤریتە قوتابخانێ بەلێ پەرتووکا خواندنێ پ

 لیستا پەیڤێن داخازکلری و الپەر هاتینە دیارکرن داکو هوین د ئاگەهداربن پێداچوونێ لگەل زاروکێن خو بکەن. 

 

 :تێبينی

 

 خولەکان کێمتر نەبیت. 20تا  15پێداچوون ل سەر پەرتووکا خواندنێ بهێتە کرن رۆژانە  هیڤیە -

دەمێ پێداچوونێ هاریکاریا زاروکێ خو بکە دەمێ بو جارا ئێکێ پیتان پێک دئینیت ئێک ئێک و پاشی پەیڤێ ب  -      

 C/a/t/Cat.تەمام دخوینیت وەکی  
 

هەولبدە چاالکیەکا خووش بیت ئەگەر زاروکێ تە حەش چاالکیێ کر، ئەو دێ فێری ئەوێ چەندێ بیت  -

 هەردەم تو دگەلدا بی ب شێوەکێ باشتر. 

 ب هەدار بن دگەل زاروکێن خو دبیت گەلە دەمی فەکێشیت داکو ئەو بشێن ب ئێک جاری و باش بخوینن.  - -

ئاستێ زاروکێ خو بەراورد نەکە دگەل ل بیرا هەوە بیت زاروک یێ ئامادەیە فێری خواندنێ بیت ل هەر دەمەکی  -

 .ئاستێن زاروکێن دی

-  
 

ل بیرا هەوەبیت زاروک هەردەم مفای ژ گولێبوونا سرودان وەردگریت وهەروەسا گولێبوونا سرودان و چیروکان 

ویف تەمەنێ ئەوان. و ئاموژگاریا هەوە دکەین زاروکێن هەوە ب و دیتنا فلمێن کارتونی ب زمانێ ئنگلیزی لد

  و دێ باشتر پەیڤ و واتا زانن. زمانێ ئنگلیزی باخڤن ئەڤە دێ بیتە باشکرنا ئاستێ وان یێ تێگەهشتنێ 

 

 ب رێکا زین مزیری بو زانیاریێن پتر پەیوەندیێ دگەل سەرپەرشتارا ئەکادیمی بکەن ماموستا
 ZAlmissouri@cisduhok.sabis.net  

 

 

 زین مزیری

 سەرپەرشتیارا ئەکادیمی
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