
 

 
 

ی بکاتی  پەیوەندیکردنی  بەی  دەستی  بدەی  منداڵەکەتی  یارمەت   
 بە دەست تا بچووک مندااڵنی بۆ .دەبن پەیوەندیکردن فێری دەکەن تر کەسانی لەگەڵ کارلێک کاتێک مندااڵن

 ئەزموونکردنی  و هاوبەشەکان چاالکیە لە  بن بەشدار ئەوەیە بنەڕەتی کارامەیی  گرنگترین بکەن، پەیوەندیکردن
  سەر بکاتە جەخت هەستەوە بە منداڵەکە دەگرێتەوە ئەوە هاوبەش سەرنجی .دیکە کەسانی هاوەڵی بە هاوبەش سەرنجی

  یان دەیکەیت ئەوەی و تۆ سەر دەخاتە  سەرنج منداڵەکەت کە کاتەیە ئەو .دیکە کەسێکی هاوەڵی بە بەیەکەوە شتێک

 ئەگەر .دەیزانێت ئەوەی  بەکارهێنانی بە دەکات پراکتیزەی و دەبێت نوێ وشەی فێری تۆوە لە  کە دەکەیت، سەیری

 داوات دەبێت ئەوە فێری منداڵەکەت دەکات، یاری جۆاڵنە سەر لە منداڵەکەت کاتێک بێنیت بەدەست هاوبەش سەرنجی
 کۆکردۆتەوە ستراتیجیەتمان ژمارەیەک لێرەدا، .بکات چاالکیەک خۆشی هاوبەشی و بنێیت  پێوە پاڵی خێراتر بکات لێ

  .بەیەکەوە هاوبەش سەرنجی زۆری ماوەیەکی لە وەرگرتن چێژ لە تۆ یارمەتیدانی بۆ
 

پەیوەندیی سێگۆشەی  
 سەیری بکەیت  ئاسان  منداڵەکەی بۆ گرنگە هاوبەش، سەرنجی بەدەستهێنانی بۆ
  بۆ .دەکەیت چی سەیری یان دەکەیت لەگەڵ یاریەکی چ تۆش و بکات تۆ

  ڕێک خۆشت و سەر دەکەیتە جەختی شتێک هەر  منداڵەکە، ئەمە، ئەنجامدانی
 .ناسراوە "پەیوەندی سێگۆشەی" بە لەوەی بخە

 

می و بە بەردەوام
ا

  بدەوە منداڵەکەت پەیوەندی وەڵ
  پەیوەندی وەاڵمی و بیت بەردەوام گەورە، کەسی وەک تۆ، کە گرنگە دروستکردووە،  هاوبەشت سەرنجی کاتانەی لەو

  .وەاڵمدەر پەیوەندی ستایڵێکی دەوترێت پێی ئەمە .بدەیتەوە منداڵەکەت

 دەیڵێت، یان دەیکات منداڵەکەت کە بگرە شتانە لەو گوێ و بکە سەیر •

  .بدە  لەسەر کۆمێنتی و بدە گرنگی و

 پێویست زۆرجار .بکە منداڵەکەت  وەاڵمی پێشبینی و بە چاوەڕوان •

 منداڵەکەت .بکەیت  بچووک منداڵی چاوەڕوانی ماوەیەک دەبێت

  هێماکردن سەیرکردن، کردن، دەنگەدەنگ ئاماژەکردن، بە  دەتوانێت

 .بداتەوە وەاڵم وشە وتنی هەوڵدانی یان

 و  دەیڵێت منداڵەکەت کە بدەوە لێک پەیوەندی وەک شتێک هەموو •

 ڕێگەی لە بکەیتەوە دووپاتی  دەتوانیت .بکەوە دڵنیای

 یان ووتویەتی ئەوەی زیادکردنی و منداڵەکەت الساییکردنەوەی

 دەڵێت منداڵەکە  و دەکەن یاری جۆاڵنە سەر  لە ئەگەر .کردوویەتی

 ووتنی بە بکە فراوانتری ووتی ئەوەی و بکەوە  دووپاتی "زیاتر"

  .پاڵدە خێراتر کەمێک جۆاڵنەکە ئینجا و "!بڕۆیت  خێراتر دەتەوێت بەڵێ،"
 

ی او بابەت  وێنەی سەر لە بنیاتنر  
  دەربارەی بێنیت بەدەست هاوبەش سەرنجی ماوەی  دەتوانیت وێنە، بەکارهێنانی بە

  ئەوەی دەدات مندااڵن یارمەتی وێنە .ڕوونادەن ئێستا و لێرە ڕاستیدا لە  کە شتەکان

 مۆبایلەکەت، ڤیدیۆکانی و وێنە دەتوانیت .تێبگات و  بێتەوە بیری دەکەیت لێوە باسی

  بەکاریان دەکەیت سەردانیان شوێنانەی ئەو برۆشورەکانی یان چاپکراوەکان وێنە
  .دەکەیت قسە کاتێکدا لە بکێشن وێنە بەیەکەوە دەتوانن هەروەها .بێنیت



 

 !ڕۆژێک دەرفەت بۆ پەیوەندیکردن دروست بکە هەموو

  دەرفەت چەندین ڕۆژانە پێویستە پێبدات، پەرە پەیوەندیکردن کارامەییەکانی منداڵەکەت یارمەتیدانی بۆ
 یارمەتیدەرترین لە کۆکراوەیەکە ئەمە  .بکەیت دروست هاوبەش سەرنجی و کردن کارلێک بۆ

  .ڕۆژانەت ژیانی لە پەیوەندیکردن بۆ دەرفەت چەندین دروستکردنی  بۆ سەرنجەکانمان
 

 مێزەکە بدەیت منداڵەکەت بە ڕێگە ئەگەر .بکە پێ بەشداری ڕۆژانەت ڕۆتینی  لە منداڵەکەت •

 ئەمانە جلشۆرەکە، ناو بخاتە جل یان بکات، بەتاڵ قاپشۆرەکە  البدات، یاریەکانی بخات، ڕێک

   .پەیوەندیکردن پراکتیزەکردنی بۆ نایابن دەرفەتی هەمووی

 نموونە، بۆ .بکات لەگەڵ دیتپەیوەن زیاتر تا منداڵەکەت هاندانی بۆ بخە ڕێک بارودۆخەکان •

  ."زیاتر" بڵێت کە زۆرە ئەگەری بدەیت، منداڵەکەت بە میوە بچووك بچووك پارچەی ئەگەر

  -  دەیکەن ڕۆژانە ژیانی لە منداڵەکەت و خۆت کە بکە ئەوە وەسفی  وشە بە و بکە لێوە باسی •

  بەرەو ساوایانەوە باخچەی لە یان دەشۆیت دەستەکانت دەگۆڕیت، حەفازە کاتێک نموونە، بۆ

  .دەگەڕێنەوە ماڵەوە

  .بخوێننەوە  کتێب بەیەکەوە ڕۆژێک هەموو •

 ڤیدیۆ یان وێنە .دەدەن ڕوو یان ڕوویانداوە کە بکە شتانە ئەو باسی منداڵەکەت لەگەڵ •

 بێتە بکەیت ئاسانتر منداڵەکەتی بۆ ئەوەی بۆ دەکەیت  منداڵەکەت لەگەڵ قسە کاتتێک بەکاربێنە

  .گفتوگۆکە ناو

  لێ چێژی منداڵەکەت کە هەڵبژێرە یاریانە و چاالکی ئەو .بکە منداڵەکەت لەگەڵ  یاری •

  ڕوونتان ڕۆڵی منداڵەکەت و خۆت  هەردووکتان تاوەکو دابڕێژە یاریەکان بۆ پالن .وەرەگرێت

  .بکات تۆ لەگەڵ پەیوەندی یاریەکە ماوەى لە بێت پێویست منداڵەکەت تاوەکو هەبێت،

 
 

بابەتەکە لە الیەن بەشی تەندروستى و شیاندنەوە، هەرێمی ئوپساال ئامادەکراوە  
www.regionuppsala.se/tidigintervention 

 

 دەکات   هێما ACC وەک

  لەو و گەورە کەسانی سەر بکەنە جەخت ئاسانترە بەالیانەوە بچووک مندااڵنی
 دەربڕینی و زۆر هێمای گەورە کەسانی ئەگەر دەکەین لێوە باسی بگەنکە شتانە

  پەیوەندیکردنی گەشەی پشتیوانیکردنی بۆ ڕێگایەک  .بەکاربێنین چاو و دەم

  ئەمە .دەکەیت لەگەڵ قسەی لەوکاتەی بەکاربێنیت ئاماژە زمانی ئەوەیە منداڵەکەت

  شێوە ناسراوە، تەواوکەر یان  جێگرەوە پەیوەندیکردنی وەک هێماکان وەک
  منداڵەکە بەکاردێنێت، SACC گەورەکە کەسە ئەگەر "SACC" کورتەکەی

 فێری ئەوەی پێش بێنێت  بەکاریان پەیوەندیکردن بۆ و بێت هێماکان فێری دەتوانێت
  .بێت وشەکان ووتنی
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