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 خزمەتگوزاری پەروەردەیی کۆمەاڵیەتی

 بۆ دایکان و باوکان و پەروەردەکارانرێنمایی پوختەیەک لە 

 

 پۆزەتیڤ\پەروەردەی ئەرێنی 
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مانای پەروەردەی ئەرێنی ئەوەیە کە منداڵەکەت رێنوێنی بکەیت بە شێوازێکی ئەرێنیانە )پۆزەتیڤ(. تۆ بەرۆڵگێڕان و 
دەکەیت لە بری سزادان لەبەرامبەر هەڵس و کەوتی نەخوازراو. فێرکردن منداڵەکەت فێری هەڵس و کەوتی ئەرێنی 

    بە تێگەیشتن لە هەڵس و کەوتی منداڵ.  ئەوجۆرە لە پەروەردەکردنی منداڵ دەستپێدەکات فێربوونی
     

 تێگەیشتن لە هەڵس و کەوتاستیعاب وفهم السلوك 

  هەمووجۆرە هەڵس و کەوتێک مەبەستدارە. منداڵ
لە رێگای هەڵس و کەوت دەیەوێت ئەوشتە 

نەکات کە  بەدەست بخات کە دەیەوێت، یان ئەوشتە
  نایەوێت، یانیش بۆ پەیوەندی کردن لەگەڵ تۆ.

  .منداڵ بە مەبەست خراپ هەڵس و کەوت ناکات
مندااڵن پێویستە فێری شێوازی باش بکرێن بۆ 

روو بە رووبوونەوەی هەربارو دۆخێک کە دێتە 
  پێشیان لە ژیانی رۆژانەیان.

  زۆر شت هەن کاریگەریان دەبێت لەسەر هەڵس و
 مندااڵن ، هەروەکو:کەوتی 

 
 تەندروستی و خۆشگوزەرانی 
  پەیوەندیان لەگەڵ دایک و باوکیان و لەگەڵ

 .خوشک و براکانیان
 توانایان لە پەیوەندی کردن  
  الدعم العاطفي الذي یتلقونە 
 ئەوپشتگیری دەرونی و سۆزەکیانەی  هەموو

 کەوەریدەگر
  دەرفەتەکانی یاریکردن و بەشداری لە بۆنەکان و

 دەرجوونەکان

  

 

  بە کارهێنانی ئەو ستراتیجیانەی کە کاریگەرن

  کارایانە پەیوەندی ببەستە و گفت و گۆ بکە لەگەڵ
 چاو )پەیوەندی بە چاو(چاو لە   منداڵەکەت: روو بە روو و

 سنور و داواکاری ئاشکراو روون دابڕێژە 

 )روون و ئاشکرا بە: )ئەوەی لەتۆچاوەڕێی دەکەم ئەوەیە   

 رۆتینی رۆژانە دابنێ 

  هۆکاری بینراو بەکاربهێنە بۆ ڕێنوێنی کردنی
 ڕێنمایی بە وێنە، خشتە خاڵ  منداڵەکەت:

 هەمان ببە بە مۆدێل و نموونەیەکی بااڵی جوان، خۆت بە
ئەوجۆرە هەڵس و کەوت بکە کە دەتوێت منداڵەکەت 
هەڵس و کەوتی پێبکات. منداڵەکەت چاولێکاری ئەوە 

 دەکات کە دەیبینێت.

  هەڵبژاردەی گونجاو بخە بەردەست. لەخۆت بپرسە: ئەوان
 دەتوانن چی بکەن؟ ئەوان چیان لە توانادا هەیە؟

  سەرنجی ئەرێنیانە بدە بەو هەڵس و کەوتانەی کە
خوازی زیاتر بن و زۆرتر رووبدەن. لەوساتانە دە

  مداڵەکان بگرە کە هەڵس و کەوتی باش دەکەن.

   پێش گۆرینی کار و چاالکیەکان ئاگاداریان بکەوە. بۆ
نموونە: )دووای پێنج دەقیقەی تر کاتی ئامادەکاریە بۆ 

  چوونە ناو جێگا بۆ خەوتن(

  دابرێژە. ئامادەکاری بکە بۆ هەموو ئەگەرێک زووتر پالن
ئەگەری هاوکاری   کە شتەکان باش نەرواتە پێش.

منداڵەکەت بۆ تۆ زیاترە ئەگەر لە پالن دارشتن بەشداربێت 
لەگەڵت. ئەوە بۆیان دەسەلمێنێت کە راو بۆچوونی ئەوان 

 .گرنگ و جێی بایەخە
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 Community Education Service (CES) McMaster Children's Hospital  )باڵوکراوەی بەیەکەوە گەشە دەکەین( بکە لە وێبسایتی:سەیری بۆزانیاری زیاتر یان هاوکاری:
سەنتەری تەندروستی مندااڵن لە   خزمەتگوزاری پەروەدەیی کۆمەاڵیەتی   74147*   2100-521-905  بۆ تۆمارکردن پەیوەندی بکە بە ژمارە  کۆمەلە و گروپی بەخۆرایی  بۆبەرنامەی

 نەخۆشخانەی مندااڵن لە ماکماستەر رۆن جۆیس

 

 بونیاتدەنێت  پەروەرەدەکردنی ئەرێنی متمانە بۆ تۆ و بۆ منداڵ

 

 پەیوەندیەکانت بە هێز تر دەبن و هاوکاری زیاتر دەبینی
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