
 
گەشەکردنی سەرەتایی زمان ر پەڕەی ڕاستی لەسە   

بۆ منداڵەکەت  ەیندەک  بەیەکەوە کار   
 

 

 

 
ی سادەکراوی  نگە دەتوانێ بە تەنیا سوود لە ژی هەموو منداڵێک ە لە خزمەتەکانی پێش چوونە قوتابخانە، چونکە گەشەکردنی زمان بەشێکی گرینگ

، پرسیار بکا وە  ۆشێبەسەرهات بگێڕێتەوە، گوێبگرێ، بخر هانی دەدەین بۆ ئەوەی ، دەکەوینە گفتوگۆ ڵ منداڵ وەربگرێ. کاتێک ئێمە لەگە زمان   
ەکی گرینگی دەکەین لە گەشەکردنی زمانیدا.کاری ، وە ئێمە هاری کان بخاتە بەردەستارەکهۆ  

 
ەکەین لە ژیانی ڕۆژانەیدا؟باوان پشتیوانی منداڵەکەت د تۆ چۆن وەکو   

شەزانی لە  ، ورکردنەوەیالە گفتوگۆدابوون لەگەڵ منداڵەکەت. لە ڕێگای حەز و پرسلە بنڕەتدا بریتیە لە  انی گەشەکردی زمان لە ژیانی ڕۆژانەداهاند
دا، توانای لەبەرکردنی اڵنی سەرەتای ژیان سا ان. لە " وە وشوتابخانە وەکو " گسکی کارەبایی ڕێگای یاریکردنەوە فراوان دەکرێت. مندااڵنی پێش ق

کاری  دروستی بەچییە یان بە ە  مانای وشەک ی وایە کە ئەوان بە تەواوی نازانن ماناان بۆ یەکەم جار. هەرچەندە وشەی نوێیان هەیە لەگەڵ بیستنی 
ەڕینی کات دەتوانن خۆیان بە  تێپ ا. تەنیا بە ەکاندی بۆ دووبارە بکرێتەوە لە حاڵەتی جیاواز بەردەوامیان بە چەمکەکان ێویستیان بەوەیە پ  بهێنن. جا بۆیە

.کان بەکاربهێننیاری کراوی وشەد  
تەواوی هەر ئەو حاڵەتی  بە و حاڵەتە دووبارەکان.   کانئاساییەلە بواری چاالکیە  ەت لە ژیانی ڕۆژانەدا، تۆ دەتوانی گفتوگۆت هەبێت لەگەڵ منداڵەک

پالن و  دەبێ. ئەوە هیچ  ەندین جار گوێ لێ چڕۆژانەن کە دەرفەت دەدەن بە منداڵەکە بۆ وشە دووبارە کردنەوە. بەو ڕێگەیە، منداڵەکە وشەیەکی  
ان. ن لەسەری وە  و ئیش کرناسینە ەێگەیشتن لە و ت ەو حاڵەتان ئ  ناوێ، تەنیا ئاگادار بوون لە گرینگی خۆئامادە کردننی  

گێڕانەوەی چیرۆک  یاریکردن بە یەکەیەوە و   
  خۆی   نی خۆی دێنێ وئەزموونەکانی ژیا ڵ واز لەئەنجامدانی ئەوەدا، مندا ت. لە دەدای زمان فێربوونی    یارمەتی  ریکردنەوە ێگای یافێربوون لە ڕ

ەوە بەستراونەوە. منداڵ  کات. گەشەکردنی زمان و گەشەکردنی یاریکردن بە نزیکەیی بەیەکدرووستی دەخۆی  کە ڵی خەیالە ژیانێکی دەکات نقووم 
ۆ  د بکات. ئەگەر ت ڕاکێش دەتوانێ زانخوازی زیا ت، بەاڵم بابەتی نوێ و سەرنجخۆیدا بکاەرەوەی وێناکردنەکانی ئەو خەاڵتەی هەیە کە یاری لە د

لە   جۆرێکتۆ دەبیە  ئەنجام بدەی. بەو ڕێگەیە، ان تێدا سازی ڕووداوەکان بکەی بە وشە و وشە  یو، دەتوان توەیشگێ پ یاری لەگەڵ دەکەی وەکو کەسێکی  
ەوە. ، بە بەژداری کردن لە یاریەکەدا و خۆ خستنە نێو گفتوگۆی گرینگلە ناو یاریەکەدا زمان زان  

چیرۆک گێڕانەوە،  دنەوە و نیا سوود بەخشە بۆ خوێن ها پەرتووکی وێنە دەتوانرێ تایبەت بۆ بەرەوپێشبردنی زمان بەکاربهێنرێ. ئەوە نەک تەهەرەوە
ی خۆت  ە لەسەر ۆ چیرۆکەکە زیاد بکەن و بیرکردنەوەی خۆیان گەشە پێ بدەن. خۆیان ب  . ئەوان پێویستە بیرۆکەیدنی منداڵەکەت بەڵکو بۆ تێوەگالن 

ڕاستەوخۆ هەڵەکان دەست    نگە:گریلە ڕستەیەکی تەواونەکراو. بە ڕاستی وە فراوانی بکە کەوە دووبارە ب  کە منداڵەکەت کردوونیهەڵەکان ە ڕست 
و گرینگترین   ست دەکرێتەوەاتێگەیشتوویت. منداڵەکەت بە ناڕاستەوخۆ ڕتۆ  ، نیشانی منداڵەکەتی بدە کەڵەکەت ئەنجامی داوەکە مندانیشان مەکە 

ێ لێ دەبێ ئەویش دەربڕینی وشەکان بە درووستی. گو یت ش  

ترینە؟  کام زمانە گرینگ  
رچەندە، ئێمە گەڵ بکەن. هەن قسەی لەبە زمانی خۆیا لە جیاتی ئەوەی  دالەکانیان،ک و باب بۆخۆیان ا ئەڵمانی قسە دەکەن لەگەڵ من دای هەندێک 

  فیربوونی لەسەر  یان زمانی یەکەمی لە ڕێگای دەنگەوە فێر ببێ. لێکۆڵینەوەکان ە زمانی خۆیانپێویست ێ ئێوە هانبدەین کە منداڵەکەت دەمان هەو 
دەکەن. پاشی هەموو  بە باشترین شێوە یاریمەتی منداڵەکەیان دەدەن کە بە زمانی خۆیان قسەی لەگەڵ دایک و باوک دەریان خستەوە کە  زمانی دووەم 

م. دە ئاساتر دەبێت فێربوونی زمانی دووەقسەبکات ئەوەن  شتێک، هەرچەند باشتر منداڵ بە زمانی خۆی   
کە    انی دەبن لە ڕێگای یاری کردنەوە پێش ئەوەی بچەنە باخچە ساوایانونەییە کە منداڵەکان فێری ئەڵمشوێنێکی نموچاودێری پێش قوتابخانە  بابەتی  

ایی زمانی کانتۆن.رایی دەکرێ لەالیەن پشتیوانی سەرەت پشتگیری دادەرفەتە یەکسانەکانە. ئەوە  سەرەنجیان لەسەر   
بەیەکەوە دەتوانین  ئەو پرۆسەیەدا، چونکە ئێمەلە ماوەی ەداتەوە ر پرسیارێک کە ئێوە هەتانە دمی هە اڵوەکارمەندانی چاودێری منداڵ بە دڵخۆشیەوە 

تمانە پێکراو. ەسەر بنەمای پەیوەندیەکی ملبە دەست بێنین  بۆ مندڵەکەت زیاتر  


