Udržujte Wales v učení: podpora rodičov
a opatrovateľov, pre ktorých je angličtina alebo velština
druhým jazykom
Najdôležitejšia vec, ktorú môžete urobiť pre svoje deti je udržovať ich v bezpečí a šťastné.
Neočakáva sa, že vytvoríte školu doma alebo budete učiteľom Vašich detí, ale môžu
existovať spôsoby, ako ich podporiť.
Hovorte o tom, čo sa deje
Pozrite sa na veci z pohľadu Vašich detí, možno majú problém, alebo
nedokážu pochopiť situáciu. Hovorte spolu o koronavíruse a prečo sa veci
zmenili.
#COVIBOOK – Supporting and reassuring children around the world
(#COVIBOOK - Podpora a uistenie detí po celom svete)
www.mindheart.co/descargables
My Hero is You – how kids can fight COVID-19!
(ako môžu deti bojovať s COVID-19!)
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-healthand-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
Podporujte
Povzbuďte diskusiu a hrajte sa v domácom jazyku Vašich detí a v jazyku ich
školy.
Učte sa prostredníctvom svojho domáceho jazyka
Hovorenie o učení vo Vašom rodnom jazyku môže byť pre Vaše deti
užitočné. Požiadajte Vaše deti, aby vysvetlili aktivity, ktoré škola stanovila. To
im môže tiež pomôcť pochopiť aktivitu.
Kontaktujte školu
Mali by ste kontaktovať školu Vašich detí, aj máte otázky, ako podporiť učenie
Vašich detí. Budú schopní Vás podporiť alebo Vám poradiť, čo robiť, aby to
vyhovovalo Vašim potrebám a potrebám Vašich detí.
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Ďalšia podpora
Pokiaľ máte problémy a potrebujete ďalšiu podporu k riešeniu situácie počas
tejto doby, môžete získať podporu od nasledujúcich organizácii.
Welsh Refugee Council – 029 2048 9800 (Cardiff), 01633 266 420
(Newport), 07918 403 666 (Swansea), 07977 234 198 (Wrexham)
https://wrc.wales/i-am-an-asylum-seeker-or-refugee/
Tým pre etnické menšiny a podporu mládeže Wales
http://eyst.org.uk/index.php
Hnutie kočovníkov
https://travellermovement.org.uk/covid-19

Informácie v tomto dokumente sú prevzaté z časti ‘Rodičia a opatrovníci’ v časti
‘Podpora učenia na diaľku’ na webových stránkach Hwb. Tieto online stránky sa často
aktualizujú, aby obsahovali nové informácie a zdroje, akonáhle budú k dispozícii.
Prehliadnite si prosím aktualizácie Hwb.
hwb.gov.wales/distance-learning/distance-learning-tools-through-hwb/welcome-toparents-and-carers-support/

Mae’r ddogfen yma hefyd ar gael yn Gymraeg.
Tento dokument je k dispozícii tiež vo velštině.
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