
Every child matters… every childhood matters. 

  
 

 
Înî 6 Çile 2023 

 
Dê û bav û lênêrên hêja 

 
Anketa dê û bav 

 
Spas ji bo hemî kesên ku beşdarî anketa dêûbav ya dawî bûne. Me encam nirxand û naha dibe ku hin 
serkeftinên sereke û rêyên sereke yên pêş bi we re parve bikin. 

 
2021 
Pêşîn, li vir sê warên ji anketa sala borî hene ku we ji me re got ku divê em bi hev re bi tiştên ku me di nav salê 
de li ser van kirine çêtir bikin. 

 Hin ji we hîs nedikirin ku hêviyên me bi têra xwe ji zarokên we re hene 
Me di rojên dêûbavan de ji bo zarokan armanc parve kir û bi dêûbavên ku dibe ku di derbarê pêşkeftina zarokê 
xwe de fikarên wan hebin re li ser pêşveçûnê nîqaş kir. Ev qadek e ku divê em li ser berdewam bin. 

 Hin ji we hîs nekir ku em piştgirî didin pêşkeftina kesane ya berfireh a zarokê we 
Me di derbarê bernameya Jigsaw de bi we re şêwirî û hin karên ku di beşa Changing Me ya bernameyê de ku li 
ser dinihêre de bi we re parve kir. 

 Hinekan ji we got ku divê em çêtir bikin ku hûn bizanin ka zarokê we di seranserê salê de çi 
fêr dibe. 
Me bultenên birêkûpêk dişîne da ku hûn agahdar bikin ka li dibistanê çi diqewime û herî dawî dest bi parvekirina 
bultenên dersê bi we re kiriye. 

 
2022 
Îsal, ev sê ji tte ji me re got em baş dikin: 

 Zaroka min li vê dibistanê baş dixwîne. 
 Zaroka min li vê dibistanê xwe ewle û bextewar hîs dike. 
 Dibistan piştrast dike ku şagirtên wê baş tevdigerin.  

 
Vê salê, ev tiştên ku hûn dixwazin çêtir bibînin ev in: 

 Zaroka min rastî zordestiyê hat û dibistan bi lez û bez bi zordariyê re mijûl bû. 
Ji bo me girîng e ku her zarok di dibistanê de ewle be. Ji bo ku em fikarên ku hin ji we parve kirine çareser bikin, 
em ê teqez bikin ku her gava ku hûn fikarên li ser zarokê xwe yê ku tê tacîz kirin parve bikin, em ê pir zelal bi we 
re ragihînin ka em çi çalakiyê dikin da ku pirsgirêkê çareser bikin. Em ê piştî ku mijar hat çareser kirin dîsa bi 
zarokê we re kontrol bikin da ku pê ewle bibin ku pirsgirêkên din çênebûne û heke hewce bike gavên din bavêjin. 
Em ê teqez bikin ku em bûyeran bi baldarî tomar dikin da ku ji me re bibin alîkar ku her şêwazên tevgerê bibînin. 

 Zaroka min SEND (Pêdiviyên Perwerdehiya Taybet / Astengdar) heye, û dibistan piştgiriya 
ku ew hewce dike ji bo serketinê dide wan. 
Em ê piştrast bikin ku em her dem bi malbatên zarokên bi SEND re hevdîtin dikin da ku armancên xwe parve 
bikin, we li ser pêşkeftinê û çi piştgirî heye nûve bikin. 

 Dibistan ji zarokê min re hêviyên mezin hene. 
Di hevdîtinên xwe yên bi we re, em ê li ser hêviyên koma salê û tiştê ku em ji zarokê we hêvî dikin zelaltir bin. 
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Every child matters… every childhood matters. 

 
Wekî dibistanek em bi domdarî dixwazin pêşve bibin, ji ber vê yekê nerînên we ji me re pir girîng in. Em ê we li 
ser pêşkeftina ku em çêdikin nûve bikin û we vedixwînin ku hûn di demek paşîn de bêtir bertekên xwe bidin 
me. 

 
Gelek spas ji bo piştgiriya weya berdewam 
 
Louise Oddy 
Headteacher 


