
 

 

ی بکە یاریکردن بە دەست بدە منداڵەکەتی یارمەت   
  گەورە کەسانی پێویستە بۆیە .پێبدەن پەرەی و دابهێنن یاری خۆیان زەحمەتە بەالیانەوە زۆرجار بچووک مندااڵنی

  دەتوانیت .دابڕێژیت "یاری کاتی" پالنی ڕۆژێک هەموو دەتوانیت گەورە، کەسی وەک .بارەیەوە لەم بدەن یارمەتیان

 .بدەیت پێ پەرەی و دەیکات کە بکەیت منداڵەکەت یاریەکی بە پەیوەندی بکەیت  خۆت بانگێشتی

ێرە   باش یاریەیک   ژ هەڵب   
 دەتوانیت کە هەڵبژێرە سادە یاریەکی بچووک، مندااڵنی بۆ •

  .بکەیتەوە دووبارەی جار چەندین

 منداڵەکەت و خۆت بۆ ڕوون ڕۆڵی کە هەڵبژێرە یاریەک •
 لەوەی دەکات ئاسانتر تۆ بۆ  بەیەکەوە یاریکردن ئەمە .هەیە

 یاری ئەگەر نموونە بۆ  .بکەن یاری جیا بە هەریەکەتان

  بەرپرسیار بکەیتە منداڵەکەت دەتوانیت  دەکەن، وێنە مەتەڵی
  .پارچەکان لە بەرپرسیاری تۆ کاتێکدا لە بۆردەکە لە

  چێژی منداڵەکەت کە هەڵبژێرە  چاالکیەک یان یاریەک •
  بە حەز  منداڵەکەت ئەگەر  نموونە، بۆ .لێوەردەگرێت 

 تێدا ئۆتۆمبێلی کە بکەیت یاریەک بدە هەوڵ دەکات، ئۆتۆمبێل
  .بێت  تێدا ڕاكردنی کە بکەیت یاریەک بدە هەوڵ جووڵەکردنە، بە حەزی منداڵەکەت ئەگەر  .بێت

بەی  ئامادەی  یاریکردن   پێشی  
 پێشووتر بکات پێویست ڕەنگە یاری، باشی کاتێکی ڕێكخستنی بۆ

  .بیت ئامادە

 .شوێنێکی باش هەڵبژێرە •

 .دەبات بەالڕێ سەرنجت  کە البدە  شتێک هەموو •
  .بکوژێنەوە تەلەفزیۆنەکە و الوە ئەو بخە مۆبایلەکەت

 .دایبنێ یاریەکە بۆ پێویستە شتێکت هەر •

 .بکەوە ڕوون منداڵەکەی بۆ یاریکردن  بۆ لێدەکەیتەوە بیری ئەوەی
 نیشانی یاری کارتی لەوەی بریتیە ئەمە ئەنجامدانی باشی ڕێگایەکی
  کە یاریەکە وێنەیەکی لە بریتیە یاری کارتێکی .بدەیت منداڵەکەت

  دەتوانێت  منداڵەکەت دواتر، .تێدایە ڕێنماییەکانی دواوەی دیوی

  داوا یان یاریەک هەڵبژاردنی  بۆ بەکاربێنێت یاری کارتەکانی
  .تایبەت  یاریەکی کردنی

ی   منداڵەکەتی ر
بکەی  یاریەکەی  فب   

 ڕوونی بە گەورەکە کەسە پێویستە بێت، یاریەکە فێری منداڵەکە ئەوەی بۆ
 مندااڵن بۆ  کردار هەندێک .بدات منداڵەکە نیشانی  یاریەکە کردنی چۆنیەتی

  بۆ .جارێک چەند بۆ گەورەیە کەسێکی یارمەتی بە پێویستیان و زەحمەتە،

 کە بکات هەست ئەگەر بکات ئەزموون سەرکەوتن کە گرنگە منداڵەکە
 .بێت بەردەوام یاریکردن لە بیەوێت و خۆشە شتێکی یاریکردن

 

  



 

 دەتوانم لەگەڵ منداڵەکەم یاری بە چی بکەم؟  

زووەکان یاریە : ی یەکەمانەی یاریە  ئەو  ن 
ا
ی بچووک منداڵ ر

یەتیر ی یاری  زۆرجار دەبنی فێ 
ا
 وەکی کۆمەڵ

"پیکابو" ی ختوکەکردنەوە،ی ، بکرێنەوە  بەرز ئەوەیە یان نیشانکرن یاریەکان  . ن کاتێک  
ا
 کەمێک  منداڵ

ی زۆرجاری ئەوان دەبن، گەورەتری ر 
ی وەک  یاری لە چێ   یان  دەرهێنانەوەی و دەفر ناو لە شتەکان دانان 

ی وەردەگرێت شتەکان هەڵگرتن  .  

هەیە ڕێسایان یاریانەی ئەو :   بە  جارێک  هەموو کە سادەن یاری  ڕوونن، هەیە ڕێسایان یاریانەیی ئەو 
دەکرێن شێواز هەمان .   منداڵ گروپێک یان منداڵێک لەگەڵ کردنیان هەیە ڕێسایان یاریانەی ئەو 

  .خۆشە

ی :گۆران  ی منداڵەکەت لەگەڵ کاتێک  ێرە گۆرانیانە ئەو دەڵێیت،ی گۆران  ی جووڵەی کەی هەڵێ     ڕوون 
.تێدایە   تەنانەت بکات، بەشداری جووڵەکان الساییکردنەوەی ڕێگەی لە  دەتوانێت منداڵەکەت 

بڵێتەوە گۆرانیەکەشی نەتوانێت ئەگەر .  

داهێنانکارانە یاری : ی  بەیەکەوە  دەتوانن دەبێت گەورەتر کەمێک منداڵەکەت کاتێک  ر 
  لە چێ 

وەربگرن دەستکردی قوڕی یان تەسبیج  بە یاریکردن یان وێنەکێشان .  

ی ڕۆژانە ڕۆتینەکان  : ی لە زۆرێک  ن کە تێدایە کردارانەیی ئەو ڕۆژانە ڕۆتینەکان 
ا
ی منداڵ ر 

 لێوەردەگرن،  چێ 
" وەک دەرهێنان و دانان " ، " وەرگرتن و پێدان " ی و ، شتەکان ڕیزکردن  .  بەشداری منداڵەکەت بدە  ڕێگە 

ی  وەک بکات چاالکیەکان لە ، ڕێکخستن  ر 
ی  مێ  ی قاپشۆر، بەتاڵکردن  ، سڕینەوەیی یاریەکان،  البردن  ر 

  مێ 
ی ی و خاشاک  دەرهێنان  تۆ بۆ شتەکان هێنان  . 

ڕان ر
خەیاڵیەکان یاریە و ڕۆڵگێ  : ن کاتێک 

ا
ی  دەوروبەری لە منداڵ   بە دەست زۆرجار ساڵیدان، دوو تەمەن 

ی یاری
ا

ی بە پێدان خۆراک وەکی دەکەن خەیاڵ ی  بە یاریکردن یان گەمە ئاژەڵەکان  ئۆتۆمبێل گەمەكان  .  
ی دەتوانیت گەورە، کەسێکی وەک ی  بۆ  بدەیت منداڵەکەت یارمەن    ڕێگەی  لە یاریەکان پەرەپێدان 

ی بێت یاریەکە ناو لە  ئەوەی بۆ  نوێ کردارێکی یان  نوێ  یاریەیک زیادکردن  .  

 

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

 

 

ی بی  ل ی پارێزگاریی  وی ڕابکێشەی منداڵەکەت سەرنج   
  بتوانیت ئەوەی بۆ  .نەمێنێت جەختکردنیان بەخێرایی دەکرێت و الدەکەوێت سەرنجیان ئاسانی بە بچووک مندااڵنی

  .بکەیت لێ پارێزگاری و ڕابکێشیت منداڵەکەت سەرنجی تۆ بۆ گرنگە بۆیە بکەن، یاری بەیەکەوە

  .منداڵەکەت سەرنجی ڕاکێشانەی بۆ بەکاربێنە دەنگەکان و چاو و دەم دەربڕینی زۆر، ئاماژەی •

 خۆت کاتی جار هەندێک پێویستە .بگونجێنە یاریەکە شێوازی •

 تر، جاری هەندێک .بڕوات تا منداڵەکەت یارمەتیدانی بۆ وەربگریت

 تەرکیزی منداڵەکەت بیت دڵنیا ئەوەی بۆ بیت خێرا بێت پێویست ڕەنگە
 .ناڕوات

 ئەوەی  پێش بژمێرە سێ تا .بکە دروست یاریەکە  لە مەزندەکردن •

  سەر لە  منداڵەکەت ئەوەی پێش نموونە بۆ - بدات ڕوو شتێک

  بۆ  بوەستێنیت یاریەکە دەتوانیت هەروەها .دابەزێت خشخشۆکە

  .خۆشی هەندێک دروستكردنی

ی  لە ی  یاریکردن    کات  وەربگرەی  خۆش   
  ڤیدیۆی دەتوانیت هەروەها .وەربگرن خۆشی بەیەکەوە ئەوەیە منداڵەکەت لەگەڵ یاریەکە کردنی کاتی لە شت گرنگترین

  خۆشەکە یاریە لە چێژ جار چەندین دەتوانێت منداڵەکەت شێوەیە، بەو .بکەن سەیری بەیەکەوە دواتر و بگرن خۆتان

 !وەربگرێت
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