Community Education Service
Tip sheets for parents and caregivers
خزمەتگوزاری پەروەردەیی کۆمەاڵیەتی
پوختەیەک لە رێنمایی بۆ دایکان و باوکان و پەروەردەکاران
بۆچی ئەوان گوێرایەڵ نابن؟
چەند ئامۆژگاریەک بۆ چۆنیەتی گفت و گۆ لەگەڵ منداڵەکەت
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هەڵبژاردە پێشکەش مەکە کاتێک شوێنی هیچ
هەڵبژاردەیەک نیە
" دەتوانی ئەوشتە بۆ من بێنی؟" (پێتوانییە کاتی
خۆئامادە کردنت بێت؟) هەردووک پرسیار
هەڵبژاردە دەبەخشن .ئەگەر منداڵەکەت گووتی
نەخێر وا دەردەکەوی کە هەڵەی کردووە،
هەرچەندە ئەو ئەو هەڵبژاردەی پێدرابوو.
 داواکاری روون و ئاشکرا بکە ،هەروەک:
(پێنج دەقیقەی تر ،کاتی رۆیشتنە)

گۆڕانکاری لە داواکاریەکان بکە
 منداڵەکان بە رێژە و شێوازی جیاواز گەشە
دەکەن .هەندێکیان هاوکاری و پشتگیری
زیاتریان پێویستە تا تواناکانیان لهاتوانە دەبێت.
 منداڵەکەت پێویستی بە کاتی زیاتر و پشتگیری
زیاتر هەیە  .ئەگەر بەربەستی دەروونی یان
عەقڵی هەبێت لەبەردەمی  ،یان ئەگەر لە
تواناکانی بیرکردنەوە و گەشەی جەستەیی لە
دوواوەی هاوەڵەکانی بن .
گۆرانکاری بکە لە بیرکردنەوەکانت تا زیاتر ئەرێنی
بیت.
 بیر لەوە بکەوە چەند رێگایان بریوە و لە کوێ بۆ
کوێ هاتوون .منداڵەکان کەسانی پێگەیشتووی
بچووک نین منداڵ و مێردمنداڵ بە شێوازی
جیاواز لە گەورە و پێگەیشتوو بیر
دەکەنەوە .مێشکیان هێشتا بەتەواوەتی گەشەی
نەکردووە تاوەکوو دگەەنە تەمەنی  ٢٠سااڵن.
 ئامانج و چاوەروانی جیاوازیان هەن ،ئەوەی مندااڵن
بیری لێدەکەنەوەو بەگرنگی دەزانن جیاوازن
لەەوەی پێگەیشتووان بەگرنگی دەزانن.
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ڕوون و راشکاو بن دەربارەی ئەوەی چاوەروانی
دەکەن
 پێیان بڵێن ئێوە چیتان دەوێت لەوان کە بیکەن.
"باش بن" زۆر نادیار و تەم و مژاویە
 بۆ نموونە" :کە تۆ ئەرکی ماڵەوەت تەواو کرد،
دەتوانی برۆیتە دەرەوە" یان "پێش کاتی خوێندنەەوەی
چیرۆک ،تۆ دەبێت ددنەکانت بشۆیت ،دەم و چاوت
بشۆیت و پێجامە بکەیتە بەر".
رێنمایی بینراوو کاتژمێر بەکار بهێنە
 بینین یان خوێندنەوەی شتێک هەشت هێندە زیاترلە
تەنها گوتن هاوکاری منداڵەکەت دەکات زانیاریەکانی
بەبیر بێتەوە.
 داواکاریەچاوەروانکراوەکان لەسەر خشتەیەک یان
وەک بەشێک لەرێساکانی ناوماڵ بنوسەوە.
 وێنە یان وشە ،یان هەردووکیان بەکاربهێنە
 کاتژمێر بەکاربهێنە بۆ هاوکاریکردنی منداڵەکەت
تاوەکو ئاگادار و ووشیاربێت دەربارەی کات و هانیان
بدات ئەرکەکانیان تەواوبکەن.
سەرنجبدە کاتێک شتی باش دەکەن
 سەرنج بدە بەو هەڵس و کەوتانەی کە تۆ دەتەوێت
زیاتر بیانبینیت.
 نموونە( :تۆ جێگاکەی خۆت رێکخستەوە ئەو
بەیانیە ،کارێکی نایابە) یان (تۆ رێگات بە
خوشکەکەتدا لە پێش تۆدا بروات ،کارێکی جوانت
کرد)
 سەرنج بدە سەر هەوڵ و تەقەاڵ ،نەوەک تەنها
دەرئەنجام .لەوانەیە هەندێک کاتیان بوێ تاوەکو
شتەکان بە راستی بکەن.

لماذا ال يستمعون؟ إرشادات للتحدث مع طفلك.

هەرگیز لە ژوری ئەمال (لەدوورەوە) پەورەدەی
مندالەکانت مەکە
 پەیوەندیکردن (گفت و گۆ) زۆر گرنگە.
ناکرێێت لەژوورێکی ترەوە ئەنجامبدرێت.
 روو بەروو لەگەڵ منداڵەکەت بدوێ (گفت و گۆ بکە)
 بەپیی ئەوەی کە منداڵەکان چی دەکەن ،ئەوان
لەوانەیە پێویستیان دەست گوشین و دەستخۆشی
جەستەیی و دەست لە پشتدان هەبێت بۆ
سەرنجراکێشان.
چاالکانە گوێبگرە
 ببە بە گوێگرێکی ئەکتیڤ
 گوێبگرە بۆ ئەوەی تێبگەی ،نەوەک بۆ ئەوەی
وەاڵمبدەیتەوە
 تەواو سەرنج بدە
 قسە مەبرە و ئامۆژگاری پێشنیار مەکە لە کاتی
گوێگرتن
بەسەر لەقاندن نیشانی بدە کە تێدەگەیت
بۆزانياری زياتر يان هاوکاری:سەيری (باڵوکراوەی بەيەکەوە
گەشە دەکەين) بکە لە وێبسايتی:
’‘Growing together Flyer
https://www.hamiltonhealthsciences.ca
/mcmaster-childrens-hospital/
بۆبەرنامەی کۆمەلە و گروپی بەخۆرایی بۆ تۆمارکردن پەیوەندی
بکە بە ژمارە 74147 * 2100-521-905
خزمەتگوزاری پەروەدەیی کۆمەاڵیەتی سەنتەری تەندروستی مندااڵن
لە رۆن جۆیس نەخۆشخانەی مندااڵن لە ماکماستەر

نیشنایبدە کە تۆ بایەخ دەدەی
 منداڵ دەیەوێت هەستبکات کە گوێی لێگیراوە .بە
منداڵەکەت نیشانبدە کە گوێی لێدەگریت .بە سۆز
وەاڵمبدەرەوە تا نیشنایبدەی کەبەالی تۆ بایەخی
هەیە.
 نموونە :ئەگەر منداڵەکەت گووتی (کەس یاری
لەگەڵ مندا نەکرد لەکاتی یاری ،من هەرگیز
نارۆمەوە ) .تۆ دەتوانی بڵێی( وەیش ،هیچ کەس
یاری لەگەڵ تۆ نەکرد؟ دڵنیام کە هەستت بە تەنیایی
و بێئومێدی کردووە)
خۆڕاگر و پێداگر بە و لەسەر بەدوواداچوون
بەردەوامبە
 منداڵ پێویستی بەبیستنی هەمان پەیامە چەندانجار.
ئەگەر تۆ پەیامەکەت بگۆریت ،سەر لەمنداڵ
دەشێوێنی.
 ئەگەر بەردەوام نەبیت لەسەر پالنەکەت ،ئەو
پەیامەی تۆ دەیبەخشی گرنگی نابێت.
ببە بە مۆدێلی نموونەیی باش




منداڵ لە ژیانی کرداری فێردەبن .منداڵەکەت لە
کردار و گوتاری تۆ فێردەبێت.
منداڵەکەت بە کردار فێربکە  .چاوەروان مەبە کە
لەخودی خۆیانەوە فێربن.
بۆ فێرکردن بەدوای ئەم هەنگاوانەدا برۆ :پێیان
نیشانبدە چۆن چۆنی ،بەیەکەوە ئەنجامی بدەن،
چاودێریان بکە کە ئەوان ئەنجامی دەدەن،
دوواجار رێگایان پێبدە کە بەتەنیا خۆیان
ئەنجامیبدەن.
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