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Forward
پێشەكی
ب ەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان بەناوی ئەو خودایەی كە كانگای سۆز و بەزەییە
من موحەمەد كەمال حمدامین خوێندكاری بەشی ئینگلیزی هەڵساوم بە وەرگێڕانی ئەم كتێبە بچوكە
بۆئەوەی سوودێك بە ئێوەی ئ ازیز و خۆشەویست بگەیەنم ئەم كتێبە لەالیەن مامۆستایەكی ئەمریكی
نووسراوە كە بە ئۆناڵین وانە بە فێرخوازانی ئینگلیزی دەڵێتەوە جا منیش پێم باشبوو كە كتێبەكەی ئەو
مامۆستا خۆشەویستە وەرگێڕم بۆسەر زمانی شیرینی كوردی  .ئەم كتێبە باس لەوە دەكات كە چۆن ببیتە
قس ەكەرێكی ئینگلیزی كە متمانەی تەواوت بەخۆت بێت وە باس لەوە دەكات گەر تۆ كەسێكی سەرقاڵی
بەاڵم دەتەوێ فێری زمانی ئینگلیزی ببیت لەم كتێبەدا فێردەبیت كە چۆن بەبێ خوێندنێكی زۆر و
ماندوبوونیكی زۆر فێری زمانی ئینگلیزی ببیت  ،وە چۆن هۆگری زمانی ئینگلیزی ببیت و بەبێ
ماندوبوون فێری ببیت  .هەر بەڕێزێك گە ربیەوێت وانەكانی ئەم مامۆستایە ببینێت ئەوا لە یوتوب
دەستت دەكەوێت بەناوی
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I have a question for you:
?What would your life be like if you spoke better English
Think about it for a moment.
Would you have a better career? Get paid more? Would you be able to travel
easily? Would you be able to communicate without stress? Would you be able
?to watch your favorite TV shows and movies without subtitles
پرسیارێکم لە تۆ هەیە؟
ژیانت چی بەسەردێت کاتێک ئینگلیزیەکی باشتر قسەتکردبا؟
.بۆ ساتێک بیری لێبکەرەوە
ئایا دەتویست کارێکی باشترت هەبێت؟پارەیەکی باشتر بەدەستبهێنیت؟ئایا دەتویست بتوانی بە ئاسانی
گەشت بکەیت؟
ئایا دەتویست بەبێ دوودڵی قسەکانت دەرببڕیت؟ئایا دەتویست سەیری تەلەفیزیۆن و فیلم بکەیت کە خۆت
حەزت پێیەتی بەبێ ژێرنووس؟
Speaking English well can definitely change your life, but how can you become a
?confident English speaker
?Do you need to be born with a special talent? Or have a lot of money
قسەکردنی ئینگلیزیەکی باش دەتوانێت بەدیاریکراوی ژیانت بگۆڕێت،بەاڵم چۆن دەبیتە قسەکەرێکی
ئینگلیزی کە متمانەت بەخۆت بێت؟
ئایا پێویستت بە بەهرەیەکی تایبەت هەیە کە هەر لە لەدایک بوونتەوە هەتبێت؟یان پارەیەکی زۆر؟
I have a theory that anyone can become a confident English speaker if they
follow these five simple steps. The steps are simple, but you can’t sit back and
do nothing. Learning a language takes a lot of effort, and these five steps will
help you to not waste your time and actually enjoy learning English.
Let’s get started with the first step.
بیردۆزێکم هەیە کە هەموو کەسێک دەتوانێت ببێت بە قسەکەرێکی ئینگلیزی متمانە بەخۆ بوو گەر
شوێن ئەم پێنج هەنگاوە سادانە بکەون.هەنگاوەکان سادەن،بەاڵم تۆ نابێت پشتی لێبکەیت و هیچ هەوڵێک
نەدەیت،فێربوونی زمانێک ڕەنجێکی زۆری پێویستە،وە ئەم پێنج هەنگاوە یارمەتیت دەدات بۆئەوەی
.کاتەکانت بەفیڕۆنەدەیت وەهەروەها بەڕاستی چێژ لە فێربوونی ئینگلیزی ببینیت
.دەی با دەست بە هەنگاوی یەکەم بکەین
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)STEP NUMBER ONE(
هەنگاوی ژمارە یەک

Open your mind to new ways of learning English
Think about your English learning history.
If you had your first English class when you were 10 years old and for the next 8
years you had one English class per week, you studied English for at least 300
hours. That’s a long time!
مێشکت بکەرەوە بۆ ڕێگا نوێیەکانی فێربوونی ئینگلیزی بیر لە مێژووی فێربوونی ئینگلیزیەکەت
.بکەرەوە
ساڵ بوو وە پاش هەشت ساڵ هەر هەفتەیەک خولێکی10 ئەگەر یەکەم خولت کە ئەوکات تەمەنت
ئەمە کاتێکی زۆرە. کاتژمێر ئینگلیزیت خوێندووە300 بەالیەنی کەمەوە،!ئینگلیزیت خوێندووە
You probably spend hours repeating, memorizing and trying to learn English.
That’s a frustrating way to learn anything. This old method of learning English
definitely didn’t work if you are here today trying to improve your English...
after 300 hours of English classes.
،لەوانەیە کاتێکی زۆر بەفیڕۆبدەیت بە دووبارەکردنەوە
ئەم.ئەمە ڕێگایەکی بێزارکەرە بۆ فێربوونی هەرشتێک.و لەبەرکردن و هەوڵدان بۆ فێربوونی ئینگلیزی
شێوە کۆنە دیاریکراوەی فێربوونی ئینگلیزی هیچ سوودێکی نابێت گەر ئەمڕۆ لێرەدا هەوڵی
...باشترکردنی ئینگلیزیەکەت نەدەیت
 کاتژمێر خولی ئینگلیزی300 پاش.
But don’t blame yourself. The school-method of learning English is good for
getting good test scores, but what about when you travel to New York?
Or when you need to talk with clients in English on the phone for your job?
Don’t worry, almost all of us who studied a foreign language in school didn’t
feel comfortable speaking after we graduated.
شێوازی فێربوونی ئینگلیزی لە قوتابخانە باشە بۆ بەدەستهێنانی نمرەی.بەاڵم سەرزەنشتی خۆت مەکە
بەاڵم چی دەربارەی ئەوەی کاتێک سەردانی نیویۆڕک دەکەیت؟یاخود کاتێک پێویستت،تاقیکردنەوەکان
بەوەیە کە قسە لەگەڵ کڕیارێک بکەیت بە ئینگلیزی لە تەلەفۆندا بەهۆی کارەکەتەوە؟
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دڵتەنگ مەبە،هەموومان زمانێکی بیانیمان خوێندووە لە قوتابخانە و هەستمان بە ئاسوودەیی نەکردووە
.کاتێک قسەمان بە زمانەکە کردووە پاش تەواوکردنی زانکۆ

So how can being open-minded help you become a confident English speaker? If
your old methods of learning English didn’t help you to become a fluent
speaker, it’s time to change the way you’re learning.
Close-minded people think that even though the old method of learning English
didn’t work, other methods won’t work, too. If going to English class with 20
other people isn’t helping you become a confident speaker, stop going.
بۆیە چۆن مێشکی کراوە یارمەتیت دەدات بۆئەوەی ببیت بە قسەکەرێکی ئینگلیزی بڕوا بەخۆ بوو؟ گەر
شێوازە کۆنەکەی فێربوونی ئینگلیزی یارمەتی دەرنەبوو بۆ ئەوەی بە ڕەوانی قسەبکەیت،ئێستا کاتی
ئەوەیە کە ڕێگای فێربووبەکەت بگۆڕیت.خەڵکی بێ ئەقڵ وابیردەکەنەوە گەر شێوازە کۆنەکەی
فێربوونی زمانی ئینگلیزی سوودی نەبێت  ،ئەوا هەروەها شێوازەکانی تریش سوودیان نابێت.
ئەگەر خوێندنی خولی ئینگلیزی لەگەڵ  20کەسی تردا یارمەتیت نەدات بۆئەوە ببیتە قسەکەرێکی متمانە
.بەخۆبوو،ئەوا وازی لێبهێنە
In almost every country there are people who can confidently speak and express
?themselves in English. So, how did those people learn English
Are they super smart or have lots of money? No, not at all.
They learned this simple idea: Try New Methods.
That’s it! Step away from memorizing. Step away from textbooks. Step away
from school.
بە نزیکەیی لە هەموو واڵتێکدا خەڵکێکی زۆر هەن کە دەتوانن بە ئینگلیزی قسەبکەن و وشەکان
دەرببڕن بە متمانە بەخۆبوونەوە.بۆیە،چۆن ئەم خەڵکانە فێری ئینگلیزی بوونە؟ئایا ئەوان زۆر زیرەکن
یان پارەیەکی زۆریان هەیە؟
.نەخێر،هیچیان
.ئەوان فێری ئەم بیرۆکە سادەیە بوونە( :هەوڵی شێوازی نوێ بدە)
.ئا ئەمەیە!لە لەبەرکردن دووربکەرەوە.لە کتێبی تێبینیەکان دووربکەرەوە.لە قوتابخانە دووربکەرەوە
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Now, maybe you’re thinking:
“What are some new methods that I can use to learn English?” What is a more
efficient and enjoyable way to learn English than staring at a textbook and
taking notes for hours.
:لەوانەیە بیربکەیتەوە کە،ئێستا
"ئەم شێوازانە چین کە دەبێ بەکاریبهێنم بۆئەوەی فێری ئینگلیزی بم؟"کام ڕێگا چووستتر و
چێژبەخشترە بۆ فێربوونی ئینگلیزی لەچاو سەرنجدان لەسەر کتێبی تێبینی و بە چەند کاتژمێر تێبینی
نووسین.
Let’s take a tip from Timothy Doner, an American teenager who taught himself
20 languages. Wow! He definitely knows what he’s talking about.
He said that the best way to learn a language is to listen to anything: music,
radio, podcasts, conversations, TV shows, and movies. The good news is, this is
fun stuff!
 زمان20 هەرزەکارێکی ئەمریکیە کە خۆی فێری،دەی با خاڵێک وەرگرین لە تیمۆثی دۆنێڕ
گوتی کە باشترین ڕێگا بۆ فێربوونی.واو! ئەو بەتەواوی دەزانێت کە لەبارەی چیەوە قسەبکات.کردووە
ئامێرە،ڕادیۆ،مۆسیقا:زمانێک ئەوەیە کە گوێ لە هەموو شتێک بگریت
شتێکی خۆشە، هەواڵە خۆشەکە ئەوەیە کە.و فیلمەکان،تەلەفیزیۆن،گفتوگۆکان،!دەنگیەکان
As children, we listened to our parents speak our native language every day, so
our brain naturally learns language well by listening.
 گوێمان لە دایک و باوکمان دەبوو کە هەموو ڕۆژێک بە زمانی دایک قسەیان، وەک منداڵیمان
بۆیە مێشکمان ئاسایی بەباشی فێری زمان دەبێت بە گوێگرتن،دەکرد.
Where can you go to listen to natural English?
لەکوێ دەتوانیت بڕۆیت و گوێ لە ئینگلیزیەکی ئاسایی بگریت؟
1- YouTube.com: check out videos for English learners and videos for native
English speakers

1-YouTube.com:
سەیری ڤیدیۆی ئینگلیزی بکە بۆ فێرخوازان و بۆ قسەکەرانی ڕەسەنی ئینگلیزی
2-iTunes.com or Stitcher.com: listen to English podcasts
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2-iTunes.com  یانStitcher.com:گوێ لە ئامێرە دەنگیەکانی ئینگلیزی بگرە

3-Meetup.com: find English speaking groups in your city

3-Meetup.com:کۆمەڵەی قسەکردنی ئینگلیزی لە شارەکەتدا بدۆزەرەوە

In the next few chapters I will give you some advice about what kinds of
materials to search for on these websites.
Let’s go to step number two.

لە چەند بەشێکی تردا هەندێک ئامۆژگاریتان دەکەم لەبارەی ئەوەی کە بەدوای چ جۆرە بابەتێکدا
دەی با بڕۆینە هەنگاوی ژمارە دوو.بگەڕێن لەم وێبسایتانە. STEP NUMBER TWO
هەنگاوی ژمارە دوو

Relax, don’t stress
Do you feel stressed about talking on the phone in English? About having
conversations with native speakers? About watching English TV and not
understanding their quick conversations?
 مەشڵەژێ،پشووبدە
ئایا هەست بە دڵەڕاوکێ دەکەیت کاتێک لە تەلەفۆن بە ئینگلیزی قسەدەکەیت؟لە گفتوگۆکردن لەگەڵ
قسەکەرانی ڕەسەنی ئینگلیزی؟لە سەیرکردنی تەلەفیزیۆن و تێنەگەشتن لە گفتوگۆ خێراکەیان؟
Let’s talk a little bit about stress in general. It’s scientifically proven that when
the brain is stressed, the creative center in the brain shuts down. “Shuts down”
means “stops working.
” That’s not too good! If you want to retain English, your mind needs to be
stress-free. “Retains” means that you remember some new expressions after
the test and after three years. You remember them forever.
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دەی با بەگشتی لەبارەی دڵەڕاوکێوە کەمێک قسەبکەین .ئەمە زانستیانە سەلمێنراوە کە کاتێک مێشک
توشی دڵەڕاوکێ دەبێ،درووستکردنی قسەکردن لە ناوەوەی مێشک دەوەستێت".وەستان"واتا
کارناکات".ئەمە زۆر باشنیە!
ئەگەر دەتەوێت ئینگلیزیەکەت بپارێزیت،مێشکت پێویستی بە دڵەڕاوکێ نیە".پاراستنەکان"واتا کاتێک
هەندێک دەربڕینی نوێت بیردەکەوێتەوە پاش تاقیکردنەوەکە یان پاش سێ ساڵ.هەمیشە ئەوانت
.بیردێتەوە
If you want to become a fluent English speaker, you might feel like it’s a huge
mountain to climb. It’s a HUGE activity.
It’s so much work that you don’t have time for. Well, today I want to tell you,
yes, learning a new language is work, but it doesn’t have to be stressful.
ئەگەر دەتەوێت ببیت بە قسەکەرێکی ئینگلیزی ڕەوان،لەوانەیە وابیربکەیتەوە کە ئەمە چیایەکی زلە بۆ
سەرکەوتن بەسەریدا.ئەمە چااڵکیەکی گەورەیە.
ئەمە زۆر تێکۆشانی پێویستە کە تۆ کاتت بۆی نیە .باشە،ئەمڕۆ دەمەوێت پێت بڵێم،بەڵێ،فێربوونی
.زمانێکی نوێ تێکۆشانە،بەاڵم پێویست ناکات تووشی دڵەڕاوکێ بیت
Maybe you’re saying, “It’s a huge project that will probably last for years. How
?can I NOT feel stressed or anxious about it
” Well, how do you make anything less stressful? You break it down into bitesized chunks.
لەوانەیە بڵێیت"،ئەمە پڕۆژەیەکی گەورەیە کە چەند ساڵ دەخایەنێت.چۆن بتوانم هەست بە دڵەڕاوکێ
نەکەم یان نەشڵەژێم لەبارەی ئەمەوە؟"باشە،ئایا چۆن دڵەڕاوکێ لە هەرشتێک کەمدەکەیتەوە؟
.تۆ ئەمە بشکێنە بۆ پارچەی گەورە
This is a great expression that is perfect to describe learning English.
“Break it down” means “you follow simple step.” “Bite-sized chunks” means
that you don’t eat the whole piece of cake, you take one bite, then the next
bite, then the next.
ئەمە دەربڕینێکی مەزنە کە گونجاوە بۆ وەسفکردنی فێربوونی ئینگلیزی.
"ئەمە بشکێنە"واتا"شوێن هەنگاوی سادە بکەوە".پارچەی گەورە"واتا تۆ تەواوی پارچە کێکەکە
.ناخۆیت،تەنیا پارچەیەکی کەمی دەخۆیت،پاشان کەمێکی تر دەخۆیت،وە پاشان کەمێکی تر دەخۆیت
Don’t say “I’m going to improve my English.” It’s too big of a task to know where
to start. Instead, you should say, “First, I want to listen to English for 10 minutes
every day.
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” Great! That’s very specific, and much easier than generally saying, “I want to
improve my English.” I don’t want you to feel frustrated about climbing the
huge mountain of English in front of you. I want you to focus on “bite-sized
chunks” of English.
لەجیاتی."ئەمە کارێکی گەورەیە کە بزانیت لەکوێ دەست پێبکەیت.مەڵێ"ئینگلیزیەکەم باشتر دەکەم
 خولەک10  پێویستە ڕۆژانە گوێ لە ئینگلیزی بگرم بۆ ماوەی،"یەکەمجار،پێویستە بڵێیت،ئەمە
."دەمەوێ ئینگلیزیەکەم باشتر بکەم،وە زۆر ئاسانترە لەچاو وتنی،"مەزنە!ئەمە زۆر تایبەتە.
"نامەوێت هەست بە ترس بکەیت لە سەرکەوتن بەسەر چیایە زلەکەی ئینگلیزی کە لە بەرامبەر
دەمەوێت سەرنج بدەیتە لەسەر "پارچە گەورەکان"ی ئینگلیزی.تۆیە.
Okay, so now that you’ve decided to learn English in bite-sized chunks, how can
you find time in your busy day to relax and learn English?
For some of you, simply thinking about finding free time is stressful. So, I want
to give you some examples of how I find time to study the foreign language that
I learned, French.
ئایا چۆن کات دەدۆزیتەوە،کەواتە ئێستا تۆ بڕیارتداوە کە فێری ئینگلیزی بیت بە پارچە گەورەکان،باشە
لە ڕۆژە سەرقاڵەکەتدا بۆ پشوودان و فێربوونی ئینگلیزی؟
 بە ئاسایی بیرکردنەوە لە دۆزینەوەی کاتێکی بەتاڵ تووشی دڵەڕاوکێت،هەندێک لە ئێوە،
کە، دەمەوێت هەندێک نموونەت پێبدەم کە چۆن کات بدۆزمەوە بۆ خوێندنی زمانێکی بیانی،بۆیە.دەکات
من زمانی فەڕەنسی فێربووم.
My goal for studying French is to become familiar with a lot of natural
vocabulary and expressions so that I can use them when I speak French or when
I watch French movies.
My day is really busy, so how do I find time do practice? I have three favorite
times for listening to French. Maybe these times could be good for you, too.
ئامانجی من بۆ خوێندنی فەڕەنسی ئەوەبوو کە نزیک ببمەوە لە زۆر وشەی ئاسایی و دەربڕینەکان بۆیە
لە ڕۆژدا.دەتوانم بەکاریانبهێنم کاتێک بە فەڕەنسی قسەدەکەم یان کاتێک سەیری فیلمی فەڕەنسی دەکەم
ئایا چۆن کات بدۆزمەوە بۆ ڕاهێنان؟،زۆر سەرقاڵم
هەروەها لەوانەیە ئەم کاتانە بۆتۆ باشبن.سێ کاتی گونجاوم هەیە بۆ گوێگرتن لە فەڕەنسی.
1. I like to listen to French music while I’m cooking breakfast. If I’m tired and
don’t want to really listen to the lyrics, it’s okay. I’m simply getting the rhythm
of a different language into my mind. And music is a great pick-me- up in the
morning. “Pick-me-up” means that it gives me energy!
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دەمەوێ گوێ لە مۆسیقای فەڕەنسی بگرم کاتێک نانی بەیانی ئامادە دەکەم.گەر ماندووبم و نەمەوێ 1.
زۆر گوێ لە گۆرانی بگرم،ئاساییە.من بەئاسانی ئاوازی زمانە جیاوازەکان دەچێتە مێشکمەوە.وە مۆسیقا
!هەڵم دەستێنێت لە بەیانیاندا".هەڵمدەستێنێت"واتا هێزم پێدەدات
2. The second time I like to study French is while I’m driving. This is the perfect
time to listen to a 15 minute podcast.
I’m more awake than earlier in the morning, and what else am I going to do
?while I’m commuting
دووەم کات حەزدەکەم فەڕەنسی بخوێنم کاتێک ئۆتۆمبێل لێدەخوڕم.ئەمە کاتێکی گونجاوە بۆئەوەی
بۆماوەی 15خولەک گوێ لە ڕادیۆ بگرم .من زیاتر بەئاگام لەچاو بەیانی زوودا ،وە چیتر ئەنجام بدەم
کاتێک لە ڕێگام؟
3. The third time is in the afternoon. I usually eat lunch alone, so it’s a great time
to watch a 5 minute French video.
کاتی سێیەم لە ئێوارەدایە.زۆربەی کات نانی نیوەڕۆ بەتەنیا دەخۆم،بۆیە کاتێکی باشە بۆئەوەی سەیری
.ڤیدیۆیەکی فەڕەنسی 15خولەکی بکەم
Of course, I don’t do all of these things every day. But I usually do one of them.
You don’t need to stop everything and study English.
You can include English into your daily life.
?What is one time during your day when you could study English
بەدڵنیاییەوە،هەموو ئەمانە ئەنجام نادەم ڕۆژانە.بەاڵم بەزۆری یەکێک لەمانە ئەنجام دەدەم.پێویست ناکات
واز لەهەموو شتێک بهێنیت و ئینگلیزی نەخوێنیت.
.دەتوانیت ئینگلیزی لە ژیانی ڕۆژانەتدا دابنێیت
لە چ کاتێکی ڕۆژەکەتدا دەتوانی ئینگلیزی بخوێنیت؟
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)STEP NUMBER THREE(
هەنگاوی ژمارە سێ

Study interesting information
Focus on interesting information. It’s that simple! Most of us experienced
incredibly boring language classes in middle school and high school.
When you’re bored, it’s hard to pay attention which means that it’s hard to
retain what you learned. You only learn when you are completely engaged and
interested in the material.
ئەمە سادەیە!زۆربەمان شارەزاییەکی.زانیاری سەرنجڕاکێش بخوێنە سەرنجبدە زانیاری سەرنجڕاکێش
.بڕواپێنەکراومان وەرگرت لە خوێندنی زمانێکی بێزارکەر لە ناوەندی و ئامادەیی
قورسە کە ئاگات لێی بێت واتای ئەوەیە کە قوڕسە شوێنی ئەوە بکەویت کە فێری،کاتێک بێزاربوویت
 تەنیا ئەوە فێردەبیت کە کاتێک بابەتەکان بەتەواوی سەرقاڵت دەکات و چێژبەخشن.بوویت.
My question for you is:
What do you like to do in your free time?
Do you like baking cookies? Or cooking a delicious meal? Do you like meeting up
with friends? Do you like relaxing and watching TV?
Now I challenge you to mix your interests with English. Let me give you a
personal example:
پرسیاری من بۆتۆ:
حەزدەکەیت چی بکەیت لە کاتە بەتاڵەکانتدا؟
حەزدەکەیت نان ببرژێنیت؟یان خواردنێک ئامادەبکەیت؟حەزدەکەیت چاوت بە هاوڕێکانت
بکەوێت؟حەزدەکەیت پشوو بدەیت و سەیری تەلەفیزیۆن بکەیت؟
ئێستا من حەزەکانت لەگەڵ ئینگلیزیدا تێکەڵ دەکەم.
دەی با نموونەیەکی تایبەتیت پێبدەم:
1-I love learning about other cultures, so I watch a lot of YouTube videos of
French people talking about their travels to other countries.
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حەزدەکەم فێری کەلتوری تر بم،بۆیە سەیری زۆر ڤیدیۆی خەڵکی فەڕەنسی دەکەم کە سەردانی 1-
.واڵتی تر دەکەن

2-I get so much energy from music, so I listen to French music when I get a
chance.

.زۆر چێژ لە مۆسیقا وەردەگرم،بۆیە گوێ لە مۆسیقای فەڕەنسی دەگرم کاتێک سەما دەکەم2-

3-I love meeting new people, so every other week, I go to a French meetup
group in my city. There are about 15 people who sit at a coffee shop and speak
French together. It’s great, and best of all, I look forward to it! It’s not boring at
all.

حەزدەکەم چاوم بە خەڵکی نوێ بکەوێت،بۆیە چەند هەفتەیەکی تر ،دەچمە کۆمەڵەی3-
meetup
ی فەڕەنسی لە شارەکەمدا.نزیکەی  15کەسی لێیە لە قاوەخانەیەکدا دانیشتوون و بە فەڕەنسی لەگەڵ
یەک قسەدەکەن.ئەمە زۆر باشە،وە باشترینە بۆ هەموان،سەیری ئەمە دەکەم!ئەمە هیچ کات بێزارم
.ناکات
If you like animals, watch animal documentaries or talk to your pet in English. If
you like watching soccer, find a soccer broadcast in English. But how do you find
?a variety of interesting information in English in your home country
I want to give you three ideas for finding interesting information.
گەر حەزت بە ئاژەڵە،سەیری دۆکیۆمێنتاری ئاژەاڵن بکە یاخود بە ئینگلیزی قسە لەگەڵ ئاژەڵە
ماڵیەکەت بکە.گەر حەزت بە سەیرکردنی تۆپی پێ یە ،کەناڵێکی ئینگلیزی تۆپی پێ بدۆزەرەوە.بەاڵم
چۆن ئەم زانیاریە چێژبەخشە جۆراوجۆرانە بە ئینگلیزی لە واڵتەکەی خۆتدا دەدۆزیتەوە؟
.دەمەوێ سێ بیرۆکەت پێبدەم بۆ دۆزینەوەی زانیاری سەرنجڕاکێش
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1. The internet
ئینتەرنێت1-

Of course, right? If you like yoga, do a yoga video on YouTube in English. If you
have to commute to work, download a podcast to listen to. If you like to meet
up with other people, look for English meetup groups in your city on
meetup.com.
بەدڵنیاییەوە،ڕاستە؟گەر حەزت بە یۆگایە،سەیری ڤیدیۆی یۆگا بکە لە یوتوب بە ئینگلیزی.گەر پێویست
بوو بچیتە کار،بە دەنگ دایبەزێنە بۆئەوەی گوێی لێبگریت.گەر حەز دەکەیت چاوت بە کەسانی تر
ی ئینگلیزی بکە لەگەڵ خەڵکی تر لە شارەکەتدا لە meetupبکەوێت،سەیری کۆمەڵەی
meetup.com.

2. Your local library
شوێنی کتێبخانەکەت

If you like to read books, ask if the library has any English novels or non- fiction
books. I love to read short action novels in French, like Around the World in 80
Days. Reading expands your vocabulary and makes you feel comfortable with
natural grammar... in a fun way! If you like to watch movies, look in the movie
section at the library to find movies in English.
گەر حەز بە خوێندنەوەی کتێب دەکەیت،داوابکە گەر کتێبخانەکە کتێبی ڕۆمانێکی ئینگلیزی هەیە یان
چیڕۆکێکی ڕاستەقینەی هەیە.من حەزم بە خوێندنەوەی ڕۆمانی کورتە بە فەڕەنسی،وەک ڕۆشتن بە
دەوری جیهاندا بە  80ڕۆژ.خوێندنەوەکەش وشەکانت فراواندەکات و ئاسوودەت دەکات لەگەڵ
ڕێزمانێکی ئاسایی...بە ڕێگایەکی خۆش!گەر حەزت بە سەیرکردنی فیلمە،بەدوای بەشی فیلم دا بگەڕێ
.بە کتێب لە کتێبخانە بۆ دۆزینەوەی فیلم بە ئینگلیزی

3. Your electronic devices
ئامێرە ئەلیکتڕۆنیەکانت
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This one is probably the easiest to do. Do you have a cell phone? Change the
language to English! Do you have a computer?
Change the language to English! Just remember to make sure you can change it
back to your native language if you have a problem.
ئایا مۆبایلت هەیە؟زمانەکەی بگۆڕە بۆ ئینگلیزی!کۆمپیوتەرت هەیە؟.ئەمەیان ئاسانترینە بۆ ئەنجامدان
زمانەکەی بگۆڕە بۆ ئینگلیزی!ئەمەشت بیربێتەوە کە دڵنیابەرەوە دەتوانیت دووبارە زمانەکە بگۆڕیت بۆ
زمانی دایکت گەر کێشەیەکت هەیە.
By doing activities that are interesting, you’ll be learning English without feeling
stressed.
Except for going to a meetup group, most of these activities are passive
learning. You are listening or reading, but you’re not actively creating language.
In the next step we’ll talk about how to actively become a confident English
speaker.
لەجیاتی ڕۆشتن بۆ.فێری ئینگلیزی دەبیت بەبێ دڵەڕاوکێ،بە ئەنجامدانی چااڵکیەکان کە سەرنجڕاکێشن
 ناو کۆمەڵەیەکیmeetup تۆ گوێ دەگریت یاخود.هەموو ئەم چااڵکیانە فێربوونی شاراوەن،
لە هەنگاوی دواتردا قسە لەسەر ئەوە دەکەین کە.بەاڵم تۆ چااڵکانە بایەخ بە زمان نادەیت،دەخوێنیتەوە
چۆن چااڵکانە ببیت بە قسەکەرێکی ئینگلیزی متمانە بەخۆبوو.
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()STEP NUMBER FOUR
هەنگاوی ژمارە چوار

Start speaking English today
Maybe you feel like your English level is too low to start speaking today, but in
this step, I will give you several tips for speaking today, even if you are a
beginner.
This is one of the most important steps.
ئەمڕۆ دەست بە قسەکردنی ئینگلیزی بکە
لەوانەیە وا هەست بکەیت کە ئاستی ئینگلیزیەکەت زۆر نزمە بۆ قسەکردنی ئەمڕۆ،بەاڵم لەم
هەنگاوەدا،چەند خاڵێکت پێدەدەم بۆ قسەکردنی ئەمڕۆ،گەربێت و تۆ سەرەتایش بیت.
.ئەمە یەکێکە لە گرنگترین هەنگاوەکان
Have you ever thought, “I don’t know enough English to start speaking. If I
spoke with a native speaker, it would be too difficult.
” After studying English for many years, you feel like you don’t know enough
English to speak confidently.
ئایا تائێستا بیرتکردۆتەوە"،بەتەواوی ئینگلیزی نازانم بۆ قسەکردن.گەر قسە لەگەڵ قسەکەرێکی ڕەسەن
بکەم،زۆر قوڕس دەبێت".پاش خوێندنی ئینگلیزی بۆ چەندین ساڵ،واهەست دەکەیت کە بەتەواوی
.ناتوانیت بە ئینگلیزی قسەبکەیت بە متمانە بەخۆبوونەوە
Let me tell you a little story about my personal experience speaking other
languages.
I remember in college during my Spanish class, my professor told us that we
would have a conversation test the next day.
I could read and understand some Spanish, but I didn’t know what to say during
the speaking test. So, I prepared some sentences and memorized them.
دەی .با چیڕۆکێکی بچووکت بۆ باسبکەم دەربارەی شارەزایی کەسایەتیم لە قسەکردنی زمانەکانی تردا
بیرمدێتەوە کە لە کۆلێژ لەماوەی خوێندنی زمانی ئیسپانی دا،پڕۆفیسۆرەکەم پێمانی گوت کە
تاقیکردنەوەیەکی گفتوگۆمان هەیە ڕۆژی دابێت.دەمتوانی هەندێک لە ئیسپانی بخوێنمەوە و تێبگەم،بەاڵم
.نەمدەزانی چی بڵێم لەماوەی تاقیکردنەوەی قسەکردنەکەدا.بۆیە،هەندێک ڕستەم ئامادەکرد و لەبەرمکرد
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When it came time for the test, I said my few sentences, and I didn’t know what
else to say. I felt embarrassed and pretty frustrated because even though I had
studied Spanish for several years, I still couldn’t have a conversation.
هەستم بە شەرمەزاریکرد.وە نەمزانی چیتر بڵێم،هەندێک لە ڕستەکانمم وت،کە کاتی تاقیکردنەوە هات
نەمتوانی گفتوگۆ بکەم، و زۆر ترسابووم چونکە چەند ساڵێک بوو ئیسپانیم دەخوێند.
So, what could I have done differently? I had gone to Spanish classes every week
(sometimes two times a week) for several years. But, as you’ve learned in the
last three lessons, I was making some major mistakes.
دەمتوانی چ شتێکی جیاوازبکەم؟هەموو هەفتەیەک چووبوومە خوێندنی ئیسپانی(هەندێک جار دوو،بۆیە
هەندێک،هەروەک لەم سێ وانەیەی پێشوودا فێری بوویت،بەاڵم.کات لە هەفتەیەکدا بوو)بۆ چەند ساڵێک
هەڵەی سەرەکیم هەبوو.
*I wasn’t open-minded about using other methods to learn Spanish.

مێشکم نەکردبۆیەوە بۆ بەکارهێنانی شێوازی فێربوونی ئیسپانی.

* I was pretty stressed about my Spanish exams, and I was worried that the
teacher might ask me a question that I didn’t understand.

وە نیگەرانبووم لەوەی کە مامۆستاکە لەوانەیە پرسیارێکم،زۆر دوودڵبووم لە تاقیکردنەوەکانی ئیسپانیدا
لێبکات کە من تێنەگەم.

* I was studying a boring textbook that my university required me to use.

لەسەر کتێبێکی بێزارکەرم دەخوێند کە زانکۆکەم داوایکردبوو بەکاری بهێنم

I was learning the language completely wrong. And honestly, I felt pretty jealous
of other students who could speak better than me.
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زۆر بەغیلیم بە قوتابیەکانی تردا دەهات کە باشتر لەمن قسەیان،وە بەڕاستی.بە هەڵە فێری زمانەکە بووم
دەکرد.

So, what did I do?
I made a change. I mean, really big! After that exam, I decided to change
languages. I joined a beginner French class. I thought that maybe I wasn’t good
at Spanish. Maybe it was a problem with the Spanish language and my brain.
چیبکەم؟،بۆیە
بڕیارمدا کە،زۆر گەورە بوو!پاش ئەم تاقیکردنەوەیە،مەبەستم ئەوەیە کە.گۆڕانکاریەکم درووستکرد
و بیرمکردەوە کە لە زمانی ئیسپانی باش.چوومە خوێندنی خولی فەڕەنسی سەرەتایی.زمانەکان بگۆڕم
لەوانەیە ئەمە کێشەیەک بێت لەگەڵ زمانی ئیسپانی و مێشکم.نەبوومە.
The truth is: there’s nothing wrong with Spanish and my brain. But there was
definitely something wrong with the way I was learning Spanish.
بەاڵم بەدیاریکراوی شتێکی هەڵە هەبوو.هیچ شتێکی هەڵە نیە لە ئیسپانیدا وە مێشکم:ڕاستیەکە ئەوەیە کە
لەو ڕێگایەی کە فێری ئیسپانی دەبووم.
After a few months in my French class, I realized that the other students didn’t
care about learning French. They never answered questions in class, and they
had negative attitudes. Even though the teacher was helpful, the other students
made the class boring.
زانیم کە قوتابیەکانی تر گرنگیان بە فێربوونی فەڕەنسی،پاش چەند مانگێک لە خولی فەڕەنسی
هەرچەندە.وە ڕای نەرێنیان هەبوو،ئەوان هەرگیز وەاڵمی پرسیارەکانی ناو پۆلیان نەدەدایەوە.نەداوە
قوتابیەکانی تر پۆلەکەیان بێزارکردبوو،مامۆستاکە یارمەتیدەر بوو.
I decided to quit the class, and I asked the teacher if I could meet with her in her
office to study French together, just the two of us. This was the best decision I
could have made.
Speaking one-on-one with the French teacher helped me feel confident and
passionate about learning French. Even though my French level was low, the
teacher helped me to make sentences. And most importantly, she encouraged
me to speak.
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بڕیارمدا واز لە خولەکە بێنم،وە داوام لە مامۆستاکە کرد گەر بتوانم چاوم پێی بکەوێت لە ئۆفیسەکەیدا
بۆئەوەی فەڕەنسی پێکەوە بخوێنین،تەنیا ئەم دووانەمان.ئەمە باشترین هەڵبژاردنی من بوو.
یەک بەیەک قسەکردن لەگەڵ مامۆستا فەڕەنسیەکە یارمەتیدام کە هەست بە متمانە بەخۆبوون بکەم و
حەزم بە فێربوونی فەڕەنسی بێت.هەرچەندە ئاستی فەڕەنسیەکەم نزم بوو،مامۆستاکە فێری کردم کە
.ڕستە درووست بکەم.وە گرنگترینیان ئەوەبوو کە،وای لێکردم کە بتوانم قسەبکەم
She asked me, “Qu’est-ce que tu vas faire ce week-end?” (What are you going to
do this weekend?) And I said in English, “How do you say ‘go to a concert’ in
French?” She patiently helped me, and I repeated after her. Let me say that one
more time:
ئەو لێی پرسیم،
"?"Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end
)بەنیازیت چی بکەیت لەم کۆتایی هەفتەیەدا(
وە منیش بە ئینگلیزی گوتم"،چۆن دەڵێی'بڕۆ کۆنسێرتێک'بە فەڕەنسی؟"ئەو بە هێمنیەوە یارمەتیدام،وە
:منیش لەدوای ئەو دووبارەم کردەوە.ڕێگام بدە زیاتر لەجارێک بڵێمەوە
Even though my level was low, I was trying to speak.
In my Spanish class, I never got a chance to speak. I was always watching videos
or reading articles, but I hardly ever heard my own voice pronouncing Spanish
words.
هەرچەندە ئاستم خراپ بوو،هەوڵی قسەکردنم دەدا.لە خولی ئیسپانیەکەمدا،هەرگیز دەرفەتی قسەکردنم
نەبوو.هەمووکات سەیری ڤیدیۆم دەکرد یاخود نووسراوەکانم دەخوێندەوە،بەاڵم بەدەگمەن گوێم لە دەنگم
.دەبوو کە وشەکانی ئیسپانی دەرببڕم
On the other hand, because I asked the French teacher if I could practice
speaking with her, I improved much quicker than with Spanish. It was also more
!fun
لە الیەکی تردا،چونکە داوام لە مامۆستای فەڕەنسیەکە کرد گەر بتوانم ڕاهێنانی قسەکردن لەگەڵ ئەودا
!بکەم،من خێراتر بەرەوپێشم برد لەچاو ئیسپانی.وەهەروەها ئەمە زۆر خۆشبوو

After speaking with the French teacher for several months, I felt much more
confident and ready when I moved to France after graduation.
So, how can you start speaking today? Here are two ideas:
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پاش قسەکردن لەگەڵ مامۆستای فەڕەنسی بۆ چەند مانگێک،هەستم بە متمانە بەخۆبوون و ئامادەبوونی
.زیاتر کرد کاتێک سەردانی فەڕەنسام کرد پاش تەواوکردنی زانکۆ
:بۆیە،چۆن دەتوانیت ئەمڕۆ دەست بە قسەکردن بکەیت؟فەرموو ئەمەش دوو بیرۆکە
1. Read a one-page story out loud
This is especially helpful for low level English learners. Your ears will become
comfortable hearing your voice speak English, and your mouth muscles will
become comfortable with the different shapes needed to speak English.

الپەڕەی چیرۆکێک بخوێنەوە بە دەنگێکی بەرز ئەمە1 .
بەتایبەتی یارمەتیدەرە بۆ فێرخوازانی ئینگلیزی ئاست
نزم.گوێیەکانت ئاسوودە دەبن لە بیستنی دەنگت کە بە ئینگلیزی قسەدەکەیت،وە ماسولکەکانی دەمت
.ڕادێت لەگەڵ شێوە جیاوازەکان کە پێویستن بۆ قسەکردنی ئینگلیزی

2. Speak English with a native speaker
If you have an intermediate level, don’t wait to do this. All you need to do is go
online and find a teacher who will be kind and helpful.
If you aren’t sure where to start, I offer several courses that guide you so that
you can find the best person to speak with today. Start speaking English today.
قسە لەگەڵ قسەکەری ڕەسەن بکە
گەر ئاستێکی مامناوەندت هەیە،چاوەڕێی ئەنجامدانی ئەمە مەکە.هەموو ئەوەی ئەنجامی بدەیت ئەوەیە
کە بڕۆیتە ناو ئینتەرنێت و مامۆستایەک بدۆزیتەوە کە میهرەبان و یارمەتیدەربێت.گەر دڵنیانیت لەکوێوە
دەست پێبکەیت،هەندێک خولت پێدەدەم کە نیشانت دەدات بتوانی باشترین کەس بدۆزیتەوە تا قسەی
.لەگەڵدا بکەیت ئەمڕۆ.دەست بە قسەکردنی ئینگلیزی بکە ئەمڕۆ
If you feel too nervous to speak with a native speaker now, don’t worry. You can
begin by reading a story out loud or just saying English words out loud in your
house.
گەر هەست بە دوودڵی دەکەیت کە قسە لەگەڵ قسەکەرێکی ڕەسەن بکەیت ئێستا،نیگەران مەبە.دەتوانیت
دەست بکەیت بە خوێندنەوەی چیڕۆکێک بە دەنگی بەرز یان تەنیا وشەکانی ئینگلیزی بڵێرەوە بە
.دەنگێکی بەرز لە ماڵەکەتدا
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)STEP NUMBER FIVE(
هەنگاوی ژمارە پێنج

Learn a little every day
I can imagine that you’re a busy person, right? Everyone is busy these days. In
this chapter, I’ll share with you how to improve your English little-by-little every
day.
ڕۆژانە کەمێک فێربە
ڕاستە؟،دەتوانم پێشبینی بکەم کە تۆ کەسێکی سەرقاڵی
ئەوەت بۆ دەنێرم کە چۆن ئینگلیزیەکەت باشتر بکەیت،لەم بەشەدا.هەموو کەسێک ڕۆژانە سەرقاڵە
وردە وردە ڕۆژانە.
Let’s talk about WHY it’s important to learn English every day. If you only listen
to English materials once a month, or even once a week, it will take you much
longer to improve. Also, if you use English every now and then, it’s hard to
remember to study English.
Imagine this situation:
گەر تەنیا گوێ لە.دەی با لەسەر ئەوە قسەبکەین کە ئایا بۆچی گرنگە ڕۆژانە فێری ئینگلیزی ببیت
گەر،هەروەها.ئەمە باشتر بەرەوپێشت دەبات،یان لە هەفتەیەکدا،بابەتەکانی ئینگلیزی بگریت بۆ مانگێک
قورسە بیرتبێتەوە کە ئینگلیزی بخوێنی،ئێستا و دوایی ئینگلیزی قسەبکەیت.
ئەم بارودۆخە بێنە پێش چاوت:
-You wake up at 6am.
-هەڵدەستیت6 تۆ کاتژمێر

-You get ready to go to work and you get your kids ready in the morning.
-لە بەیانیدا ئامادە دەبیت بۆ کار و منداڵەکانت ئامادە دەکەیت.

-You go to work until 6pm at night.
-ی ئێوارە6 تۆ دەچیتە کار تا
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-When you come home, you make dinner, relax a bit, then go to bed.
.کاتێک دەگەڕێیتەوە ماڵ،نانی ئێوارە ئامادە دەکەیت ،کەمێک پشوودەدەیت،پاشان دەخەوی-

”!-In bed, you remember, “Oh no! I didn’t study English today
"!لەناو جێگادا،بیرتدەکەوێتە"،ئای نەخێر!ئەمڕۆ ئینگلیزیم نەخوێند-

?Has that ever happened to you before
This kind of busy lifestyle is quite stressful. You’re going to easily give up on your
goal of becoming a confident, fluent English speaker.
Like we talked about in step number two, you need to fit English into your daily
life. If you’re a busy person, that means that you need to fit little “bite-sized
chunks” (remember that word?) of English into your daily life.
ئایا پێشتر ئەمە الی تۆ ڕوویداوە؟
ئەم جۆرە شێوازە سەرقاڵەی ژیان توشی دڵەڕاوکێت دەکات.خەریکە بەئاسانی وازبهێنیت لە ئامانجی
ئەوەی کە ببیت بە قسەکەرێکی ئینگلیزی ڕەوانی متمانە بەخۆبوو.
وەک ئەوەی قسەمان لەسەر کرد لە هەنگاوی دووەمدا،پێویستە ئینگلیزی بگونجێنیت لە ژیانی
ڕۆژانەتدا.گەر کەسێکی سەرقاڵی،ئەوە واتا تۆ پێویستە کەمێک بگونجێیت لەگەڵ پارچە گەورەکان"(ئەم
.وشەیەت بیردێتەوە؟) لە ئینگلیزی ژیانی ڕۆژانەتدا
Experts say that if you do something for 30 days, you will create a habit. A habit
is something that you do without thinking.
When you wake up in the morning, you brush your teeth (I hope!). You don’t
need to remember to brush your teeth because it’s a habit.
So, you need to make English a habit. You need to consistently practice English.
پسپۆڕان دەڵێن گەر شتێک ئەنجامبدەیت لە 30ڕۆژدا،خووی پێوە دەگریت.خوو شتێکە کە ئەنجامی
دەدەیت بێ بیرکردنەوە.کاتێک لە بەیانیدا هەڵدەستیت،ددانت دەشۆیت(هیوادارم!).پێویست ناکات کە
.بیرت بێتەوە بۆئەوەی ددانت بشۆیت چونکە ئەمە خووە
.بۆیە،پێویستە کە ئینگلیزی بکەیتە خوو.پێویستە بەڕێکی ڕاهێنانی ئینگلیزی ئەنجامبدەیت
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How can you make English a habit? I recommend these two things:
چۆن دەتوانی ئینگلیزی بکەیتە خوو؟من ئەم دوو شتە قبوڵ دەکەم:

1. Take English in “bite-sized chunks” every day. A few minutes is all that
you need.
هەموو ئەوەی کە پێویستتە چەند خولەکێکە.ئینگلیزی بکە بە "پارچەی گەورە"هەموو ڕۆژێک.

2. Choose the same time, every day for 30 days, and by the end of the month,
you will feel much more relaxed about learning English because it will be a
habit.
زیاتر هەست بە پشوو،وە لە کۆتایی مانگدا،ڕۆژ30 هەموو ڕۆژێک بۆماوەی،هەمان کات هەڵبژێرە
دەکەیت لە فێربوونی ئینگلیزی چونکە ئەمە دەبێتە خوو.

I recommend choosing a specific time every day to learn English. Maybe it’s
while you’re eating breakfast or during your lunch break or while your child is
taking a nap in the afternoon.
لەوانەیە ئەوە لەکاتێکدا بێت کە.هەڵبژاردنی کاتێکی تایبەت پەسەند دەکەم ڕۆژانە بۆ فێربوونی ئینگلیزی
نانی بەیانی دەخۆیت یان لەماوەی نانخواردنی نیوەڕۆدا یان لەکاتێکدا کە منداڵەکەت سەرەخەوێک
دەشکێنێت لە ئێوارەدا.
And what kind of materials should you use? Like we talked about in chapter
three,
make sure you use interesting materials.
If you aren’t sure where to start, I recommend joining our wonderful community
in “The Fearless Fluency Club.” This course will help you learn English step-bystep each month with me.
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وەهەروەها چ جۆرە بابەتێک دەبوا بەکاربهێنی؟
وەک ئەوەی کە لە بەشی سێیەمدا باسمانکرد،دڵنیابەرەوە کە بابەتی سەرنجڕاکێش بەکاردەهێنیت.گەر
دڵنیانیت لەکوێوە دەست پێبکەیت،پێم باشە بێیتە ناو کۆمەڵەکەمانەوە
”"The Fearless Clubلە
.ئەم خولە یارمەتیت دەدات بۆئەوەی فێری ئینگلیزی ببیت هەنگاو بە هەنگاو هەموو مانگێک لەگەڵم
There are natural conversations, expressions and phrases, and speaking
activities. To learn more about the course, click here to speak English
consistently and confidently every day.
لەناویدا گفتوگۆی ئاسایی هەیە،دەربڕینەکان و دەستەواژەکان،و چااڵکی قسەکردنەکان.بۆئەوەی فێری
زیاتری خولەکە ببیت،کلیک لێرە بکە بۆ قسەکردنی ئینگلیزی بە ڕێک و پێکی و متمانە بەخۆبوونەوە
.ڕۆژانە
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()Conclusion
کۆتایی

So, you want to be a confident English speaker? Follow these five steps, and you
will find that learning English is interesting, enjoyable, and not stressful. Let’s
review the five steps:
بۆیە،ئایا دەتەوێت ببیتە قسەکەرێکی ئینگلیزی متمانە بەخۆبوو؟شوێن ئەم پێنج هەنگاوانە بکەون،و ئەوە
دەدۆزیتەوە کە فێربوونی ئینگلیزی سەرنجڕاکێش،و چێژبەخش،و بێ دڵەڕاوکێ یە.دەی با پێداچوونەوە
:لە پێنج هەنگاوەکان بکەینەوە

1. Open your mind to new ways of learning English.
مێشکت بکەرەوە بۆ ڕێگا نوێیەکانی فێربوونی ئینگلیزی1.

2. Relax, don’t stress.
پشووبدە،دوودڵمەبە2.

3. Study interesting information.
خوێندنی زانیاری سەرنجڕاکێش3.

4. Start speaking English today.
ئەمڕۆ دەست بە قسەکردنی ئینگلیزی بکە4.

5. Learn a little every day.
ڕۆژانە کەمێک فێربە5.
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Do you remember the question that I asked at the beginning of this e-book?
What would your life be like if you spoke better English?
ئایا پرسیارەکەت بیردێتەوە کە پرسیم لەسەرەتای ئەم کتێبەدا؟
ئایا ژیانت چی بەسەردێت گەر ئینگلیزیەکی باشتر قسەبکەیت؟

Think about your answer and take action today using these five steps!
If these five steps were helpful to you, share this free e-book on Facebook and
Twitter so that more people can become confident English speakers like you.
!بیر لە وەاڵمەکەت بکەرەوە و ئەمڕۆ ئەم پێنج هەنگاوە جێبەجێ بکە
ئەم کتێبە بنێرە بۆ هاوڕێکانت لە فەیسبووک و تویتەر،گەر ئەم پێنج هەنگاوە سوودبەخش بوو بۆ تۆ
بۆئەوەی زیاتری خەڵک بتوانن ببن بە قسەکەرێکی ئینگلیزی متمانە بەخۆبوو وەک تۆ.
Share this free e-book on Facebook.
ئەم کتێبە بۆ هاوڕێکانت بنێرە لە فەیسبووک.
Share this free e-book on Twitter.
ئەم کتێبە بۆ هاوڕێکانت بنێرە لە تویتەر.
Feel free to send me an email:
هەستێکی ئاسایت هەبێ گەر نامەیەک بۆ ئیمێڵەکەم بنێریت
contact@speakenglishwithvanessa.com
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)Hot Resources(
سەرچاوە سەرنجڕاکێشەکان

A list of helpful English learning resources
Free video lessons about speaking, pronunciation, expressions, and
conversation:
،لیستێکی سەرچاوەکانی فێربوونی ئینگلیزی یارمەتیدەر
و گفتوگۆکردن،دەربڕین،دەنگ،ڤیدیۆی وانەکان بەخۆڕایی دەربارەی قسەکردن:

http://www.speakenglishwithvanessa.com/lessons/
وانەکان/

Speak English today with a native speaker:
ئەمڕۆ قسەبکە بە ئینگلیزی لەگەڵ قسەکەرێکی ڕەسەن:
http://www.speakenglishwithvanessa.com/speakenglish

Become a confident English speaker with “The Fearless Fluency Club”:
ببە بە قسەکەرێکی متمانە بەخۆبوو لەگەڵ
“The Fearless Club”:
http://www.speakenglishwithvanessa.com/fluency
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Watch videos in English:
سەیری ڤیدیۆکان بکە بە ئینگلیزی:
http://www.youtube.com http://

www.vimeo.com http://www.ted.com

Listen to podcasts in English:
گوێ لە ئامێرە دەنگیەکان بگرە بە ئینگلیزی:
http://www.itunes.com http://www.stitcher.com

Meetup with English speakers and English learners in your city:
چاوپێکەوتن لەگەڵ قسەکەرانی ئینگلیزی و فێرخوازانی ئینگلیزی لە شارەکەتدا:
http://www.meetup.com

Read the news in English
هەواڵەکان بخوێنەوە بە ئینگلیزی
http://www.npr.com http://bbc.com

*****************************************************************

بەهیوای سوودبینین
لە دوعاكانتان بێبەشمان مەكەن
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