Continuați procesul de învățare în Țara Galilor: sprijin
pentru părinți și îngrijitori care au engleza sau galeza
ca limbă suplimentară
Cel mai important lucru pe care îl puteți face pentru copiii dumneavoastră este să îi țineți
fericiți și în siguranță. Nu trebuie să recreați școala acasă sau să fiți profesorul copiilor
dumneavoastră, există și alte modalități prin care îi puteți susține.
Vorbește despre ceea ce se întâmpla
Vedeți lucrurile din punctul de vedere al copiilor dumneavoastră, s-ar putea să
se confrunte sau să nu înțeleagă situația. Discutați împreună despre
Coronavirus și de ce lucrurile s-au schimbat.
#COVIBOOK – Supporting and reassuring children around the world
(#COVIBOOK – Sprijinirea și calmarea copiilor din întreaga lume)
www.mindheart.co/descargables
My Hero is You – how kids can fight COVID-19!
(Eroul meu ești tu – cum pot lupta copii cu COVID-19!)
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-healthand-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
Încurajare
Încurajați discuțiile și joaca în limba matrnă a copiilor dar și în limba școlii lor.
Învață prin limba ta maternă
Vorbind despre învățat în limba maternă poate fi de ajutor copiilor
dumneavoastră. Rugați-vă copiii să vă explice activitățile stabilite de școală.
Acest lucru îi poate ajuta, de asemenea, să înțeleagă mai bine activitatea.
Contactați școala
Puteți să contactați școala copiilor dumneavoastră, dacă aveți întrebări despre
cum să vă susțineți copii la învățat. Ei vă vor putea sprijini sau da sfaturi cu
privire la cea mai bună modalitate de a primi ajutor pentru vă satisface nevoile
dumneavoastră și ale copiilor dumneavoastră.
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Alt suport
Dacă vă luptați și aveți nevoie de sprijin suplimentar pentru a face față situației
în aceste momente, puteți accesa suport prin la următoarele organizații:
Welsh Refugee Council (Consiliul galez pentru refugiați) – 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/
Ethnic Minorities & Youth Support Team Wales (Minorități etnice și echipa de
sprijin pentru tineret Țara Galilor)
http://eyst.org.uk/index.php
The Traveller Movement (Mișcarea călătorilor)
https://travellermovement.org.uk/covid-19

Informațiile din acest document sunt preluate din secțiunea „Părinți și îngrijitori” din
partea „Suport pentru învățarea la distanță” de pe site-ul web Hwb. Aceste pagini online
sunt actualizate frecvent pentru a include informații și resurse suplimentare pe măsură
ce acestea devin disponibile. Vă rugăm să accesați Hwb pentru actualizări.
hwb.gov.wales/distance-learning/distance-learning-tools-through-hwb/welcome-toparents-and-carers-support/

Mae’r ddogfen yma hefyd ar gael yn Gymraeg.
Acest document este disponibil și în limba galeză.
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