پەڕەی ڕاستی لەسەر گەشەکردنی سەرەتایی زمان

بەیەکەوە کار دەکەین بۆ منداڵەکەت
گەشەکردنی زمان بەشێکی گرینگە لە خزمەتەکانی پێش چوونە قوتابخانە ،چونکە هەموو منداڵێک دەتوانێ بە تەنیا سوود لە ژینگەی سادەکراوی
زمان وەربگرێ .کاتێک ئێمە لەگەڵ منداڵ دەکەوینە گفتوگۆ ،هانی دەدەین بۆ ئەوەی بەسەرهات بگێڕێتەوە ،گوێبگرێ ،بخرۆشێ ،پرسیار بکا وە
هۆکارەکان بخاتە بەردەست ،وە ئێمە هاریکاریەکی گرینگی دەکەین لە گەشەکردنی زمانیدا.
تۆ چۆن وەکو باوان پشتیوانی منداڵەکەت دەکەین لە ژیانی ڕۆژانەیدا؟
هاندانی گەشەکردی زمان لە ژیانی ڕۆژانەدا لە بنڕەتدا بریتیە لە لە گفتوگۆدابوون لەگەڵ منداڵەکەت .لە ڕێگای حەز و پرسیارکردنەوە ،وشەزانی لە
ڕێگای یاریکردنەوە فراوان دەکرێت .مندااڵنی پێش قوتابخانە وەکو " گسکی کارەبایی وشە" وان .لە سااڵنی سەرەتای ژیاندا ،توانای لەبەرکردنی
وشەی نوێیان هەیە لەگەڵ بیستنیان بۆ یەکەم جار .هەرچەندە مانای وایە کە ئەوان بە تەواوی نازانن مانای وشەکە چییە یان بە دروستی بەکاری
بهێنن .جا بۆیە پێویستیان بەوەیە چەمکەکانیان بە بەردەوامی بۆ دووبارە بکرێتەوە لە حاڵەتی جیاوازەکاندا .تەنیا بە تێپەڕینی کات دەتوانن خۆیان بە
دیاری کراوی وشەکان بەکاربهێنن.
لە ژیانی ڕۆژانەدا ،تۆ دەتوانی گفتوگۆت هەبێت لەگەڵ منداڵەکەت لە بواری چاالکیە ئاساییەکان و حاڵەتە دووبارەکان .بە تەواوی هەر ئەو حاڵەتی
ڕۆژانەن کە دەرفەت دەدەن بە منداڵەکە بۆ وشە دووبارە کردنەوە .بەو ڕێگەیە ،منداڵەکە وشەیەکی چەندین جار گوێ لێ دەبێ .ئەوە هیچ پالن و
خۆئامادە کردننی ناوێ ،تەنیا ئاگادار بوون لە گرینگی ئەو حاڵەتانە و تێگەیشتن لە ناسینەوە و ئیش کرن لەسەریان.
یاریکردن بە یەکەیەوە و گێڕانەوەی چیرۆک
فێربوون لە ڕێگای یاریکردنەوە یارمەتی فێربوونی زمانی دەدات .لە ئەنجامدانی ئەوەدا ،منداڵ واز لە ئەزموونەکانی ژیانی خۆی دێنێ و خۆی
نقووم دەکات لە ژیانێکی خەیاڵی کە خۆی درووستی دەکات .گەشەکردنی زمان و گەشەکردنی یاریکردن بە نزیکەیی بەیەکەوە بەستراونەوە .منداڵ
ئەو خەاڵتەی هەیە کە یاری لە دەرەوەی وێناکردنەکانی خۆیدا بکات ،بەاڵم بابەتی نوێ و سەرنج ڕاکێش دەتوانێ زانخوازی زیاد بکات .ئەگەر تۆ
یاری لەگەڵ دەکەی وەکو کەسێکی پێگەیشتوو ،دەتوانی ڕووداوەکان بکەی بە وشە و وشەسازیان تێدا ئەنجام بدەی .بەو ڕێگەیە ،تۆ دەبیە جۆرێک لە
زمان زان لە ناو یاریەکەدا ،بە بەژداری کردن لە یاریەکەدا و خۆ خستنە نێو گفتوگۆی گرینگەوە.
هەرەوەها پەرتووکی وێنە دەتوانرێ تایبەت بۆ بەرەوپێشبردنی زمان بەکاربهێنرێ .ئەوە نەک تەنیا سوود بەخشە بۆ خوێندنەوە و چیرۆک گێڕانەوە،
بەڵکو بۆ تێوەگالندنی منداڵەکەت .ئەوان پێویستە بیرۆکەی خۆیان بۆ چیرۆکەکە زیاد بکەن و بیرکردنەوەی خۆیان گەشە پێ بدەن .لەسەرەی خۆت
ڕستە هەڵەکان کە منداڵەکەت کردوونی دووبارە بکەوە بە ڕاستی وە فراوانی بکە لە ڕستەیەکی تەواونەکراو .گرینگە :ڕاستەوخۆ هەڵەکان دەست
نیشان مەکە کە منداڵەکەت ئەنجامی داوە ،نیشانی منداڵەکەتی بدە کە تۆ تێگەیشتوویت .منداڵەکەت بە ناڕاستەوخۆ ڕاست دەکرێتەوە و گرینگترین
شتی گوێ لێ دەبێ ئەویش دەربڕینی وشەکان بە درووستی.
کام زمانە گرینگترینە؟
هەندێک دایک و باب بۆخۆیان ا ئەڵمانی قسە دەکەن لەگەڵ مندالەکانیان ،لە جیاتی ئەوەی بە زمانی خۆیان قسەی لەگەڵ بکەن .هەرچەندە ،ئێمە
دەمان هەوێ ئێوە هانبدەین کە منداڵەکەت پێویستە زمانی خۆیان یان زمانی یەکەمی لە ڕێگای دەنگەوە فێر ببێ .لێکۆڵینەوەکان لەسەر فیربوونی
زمانی دووەم دەریان خستەوە کە دایک و باوک بە باشترین شێوە یاریمەتی منداڵەکەیان دەدەن کە بە زمانی خۆیان قسەی لەگەڵ دەکەن .پاشی هەموو
شتێک ،هەرچەند باشتر منداڵ بە زمانی خۆی قسەبکات ئەوەندە ئاساتر دەبێت فێربوونی زمانی دووەم.
بابەتی چاودێری پێش قوتابخانە شوێنێکی نموونەییە کە منداڵەکان فێری ئەڵمانی دەبن لە ڕێگای یاری کردنەوە پێش ئەوەی بچەنە باخچە ساوایان کە
سەرەنجیان لەسەر دەرفەتە یەکسانەکانە .ئەوە پشتگیری دارایی دەکرێ لەالیەن پشتیوانی سەرەتایی زمانی کانتۆن.
کارمەندانی چاودێری منداڵ بە دڵخۆشیەوە وەاڵمی هەر پرسیارێک کە ئێوە هەتانە دەداتەوە لە ماوەی ئەو پرۆسەیەدا ،چونکە ئێمە بەیەکەوە دەتوانین
زیاتر بۆ مندڵەکەت بە دەست بێنین لەسەر بنەمای پەیوەندیەکی متمانە پێکراو.

