
Here are some ideas to help support my child when she is frustrated, angry, or sad. 
Çocuğum hırçın, sinirli veya üzgün olduğunda onu desteklemeye yardımcı olacak bazı fikirler: 

Here are some ideas how to keep my child healthy and safe at school. (For example, are there 

certain foods and/or activities that your child should avoid because of allergies or other physical 
concerns?) 
Çocuğumun okulda nasıl sağlıklı ve güvende tutulacağına dair bazı fikirler: (Örneğin, alerjiden 

veya diğer fiziksel kaygılardan dolayı çocuğunuzun kaçınması gereken belirli gıdalar ve/veya etkinlikler var 
mı?) 

Teacher’s Corner: 
Öğretmen Köşesi:  

Adapted from: 
1. Washington State Early Learning and Development Guidelines: Birth through Third Grade, Department of Early

Learning, 2012.
2. Getting to Know My Child: A Guide for My Child’s Kindergarten Teacher, National Center for Learning Disabilities.
3. Introducing Me! adapted by University of Washington, Center for Quality Early Learning (CQEL) and Office of

Superintendent of Public Instruction (OSPI). Last revised May 2013.

Referans: 
1. Washington State Early Learning and Development Guidelines: Birth through Third Grade, Erken Öğrenme

Departmanı (Department of Early Learning), 2012.
2. Getting to Know My Child: A Guide for My Child’s Kindergarten Teacher, Ulusal Öğrenme Güçlüğü Merkezi

(National Center for Learning Disabilities).
3. Introducing Me! Washington Üniversitesi, Kaliteli Erken Öğrenme Merkezi (University of Washington, Center for

Quality Early Learning - CQEL) ve Milli Eğitim Müfettişliği (Office of Superintendent of Public Instruction - OSPI)
tarafından uyarlanmıştır. Son revizyon tarihi Mayıs 2013.

For more information about WaKIDS, contact: WaKIDS@k12.wa.us  |  (360) 725-6161
WaKIDS hakkında daha fazla bilgi almak için iletişim bilgileri: WaKIDS@k12.wa.us  |
(360) 725-6161

Introducing Me! 
Kendimi Tanıtıyorum! 

Write Child’s Name 
Çocuğun Adını Yazınız 

Please attach a photo or ask your child to draw a picture of him or herself with the family. 
Lütfen çocuğunuzun bir fotoğrafını ekleyiniz veya çocuğunuzdan ailesiyle birlikte kendi 
resmini çizmesini isteyiniz. 

The best way to reach my family is 
Aileme ulaşmanın en uygun yolu  

The best time to reach my family is   __morning    __afternoon   __evening   __weekend 
Aileme ulaşabileceğiniz en uygun zaman   __sabah    __öğleden sonra   __akşam   __hafta sonu 

This is the best phone/email to reach us 

Bize ulaşabileceğiniz en uygun telefon numarası/e-posta adresi 
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The name my child likes to be called is 
Çocuğum kendisine şöyle hitap edilmesinden hoşlanır: 

  
 
What activities does your child really enjoy? 
Çocuğunuzun gerçekten keyif aldığı etkinlikler nelerdir? 

 

 
 

Who are the family members or friends your child most enjoys spending time 
with? What are some of the things they do with your child? 
Çocuğunuzun birlikte vakit geçirmekten en çok keyif aldığı aile bireyleri veya 
arkadaşları kimlerdir? Bu kişilerin çocuğunuzla yaptıkları şeylerden bazıları nelerdir? 

 

 

 
 
What helps your child feel more comfortable in new social situations?  
Çocuğunuzun yeni sosyal ortamlarda kendisini daha rahat hissetmesine ne yardımcı 
olur? 

 

 

 
 
How does your child respond to new situations or challenges? 
Çocuğunuz yeni koşullara veya zorluklara karşı nasıl tepki verir? 

 

 

 

Give a recent example of a time when your child learned something new and how 
they learned it.  
Çocuğunuzun yeni bir şeyi ne zaman ve nasıl öğrendiğine dair güncel bir örnek verin. 

 

 

 
 
My child lives with these adults 
Çocuğum şu yetişkinlerle birlikte yaşamaktadır: 

 

 
 
My child lives with _______ other children.  Their names and ages are 
Çocuğum kendisinden başka _______ çocukla birlikte yaşamaktadır.  Adları ve yaşları: 

 
 
 

 
My child is close to 
Çocuğum şu akrabasına yakındır: 
 
___ Mom / Anne  ___ Aunt / Teyze/Hala  ___ Step mom / Üvey anne   
___ Dad / Baba ___ Uncle / Dayı/Amca  ___ Step dad / Üvey baba   
___ Grandmother / Büyük anne  ___ Grandfather / Büyük baba 
 
____ Others / Diğerleri   _____________________   _____________________ 
 
We speak the following languages in our family  
Aile içinde şu dilleri konuşuyoruz: 

  
  


