
 

 

ی بچێتی  بەڕێوەی  ساناتری  ئەوەیی  بۆی  ڕۆژانەی  ڕۆتینەکان   
 جێگیر ڕێکاری ئەوەیە بڕوات، سانایی بە گەورە کەسێکی وەک تۆ بۆ ڕۆژانە ڕۆتینەکانی ئەوەی بۆ سەرەکی هەنگاوی

 .بێت چۆن بەیانیان ڕۆتینی یان خەوتن کاتی دەتەوێت ئەوەی دەربارەی بیرکردنەوە بە بکە پێ دەست .بکەیت دیاری
 ئەنجام سانایی بە کات ئەو - ڕادێت ڕۆتینەکە لەگەڵ منداڵەکەت بکەیت، شێوە هەمان بە شتەکان جارێک هەموو ئەگەر

  .دەدرێت

ڕوودەداتی  ئەوەیی  بۆی  بکەی  ئامادەی  منداڵەکەتی  
 تاوەکو دەکەین چی پێشبینی بزانین ئەگەر دەکەین متمانە بە هەست زیاتر هەموو ئێمە
  یان و ڕوودەدات، کە نین شتە ئەو ئاگاداری بەخۆیان بچووک مندااڵنی .بین ئامادە بۆی

  چ و دەچن، ساوایان باخچەی بۆ هەفتە ڕۆژێکی چ نازانن نموونە، بۆ .کەی نازانن

 و ناکاو لە  شێوەی بە شتەکان زۆرجار مندااڵن کە واتە ئەمە .دەمێننەوە ماڵەوە لە ڕۆژێک

 بۆیە بچن، بەڕێوە سانایی بە ڕۆتینەکان ئەوەی بۆ .دەکەن ئەزموون نەکراو چاوەڕوان

 .ڕوودەدات چی بزانن تاوەکو بکەن ئامادە دروستی بە مندااڵن گەوران بۆ گرنگە
 

بکە ئامادەکاری وێنە بە  
 ئەو وێنەی ئەوەیە بن ئامادە بدەیت بچووک مندااڵنی یارمەتی ئەوەی بۆ باش شێوازێکی

 .بیرکەوتنەوە و تێگەیشتن بۆ وشەکان لە ئاسانترە بەالوە وێنەیان بچووک مندااڵنی .دەیانکەیت کە بدەیت نیشان شتانەیان
 ئەمە .دەچن کوێ بۆ دەزانێت ئەوکات بڕۆن، ئەوەی پێش بدەیت نیشان منداڵەکەت بە ساوایان باخچەی وێنەیەکی ئەگەر

  کاتەی لەو بوون بێزار ئینجا و - دەچن دیاریکراو شوێنێکی بۆ کە بکاتەوە لەوە بیرە ئەو کە دەکاتەوە کەم ئەوە مەترسی

 یان بەکاربێنی هۆشمەندەکەت تەلەفۆنە ناو وێنەکانی دەتوانیت .دەڕۆیت دیکە شوێنێکی بۆ

  .بکەیت چاپیان
 

بکەی  ئامادە هێڵکارییەک وێنە بە  
  بۆ خۆی لەوەی منداڵەکەت یارمەتیدانی بۆ بەکاربێنیت هێڵکاریی وێنەیەکی دەتوانیت

 دەتوانیت نموونە، بۆ .چاالکیەکە ڕیزبەندی  لەگەڵ و دەیکات، کە بکات ئامادە چاالکیەکان

 خۆی نووستنی جێگەی منداڵەکەت یارمەتیدانی بۆ بەکاربێنیت ئەمە وەک هێڵکارییەکی
 چاالکیە ماوەى  لە پێداچوونەوە لیستی وەک هێڵکارییەکان دەتوانیت .بخات ڕێک

 و کرد، تەوات کە البدات چاالکیە ئەو وێنەی دەتوانێت منداڵەکەت .بەکاربێنیت جیاوازەکان

  .ڕۆتینەکە دواتری هەنگاوی دەستپێكردنی بۆ بکات پێشخەری دەست ئینجا
 

بکەی  ئامادەکاری ڤیدیۆ بە  
 ئەو ڤیدیۆی ئەوەیە بکەیتەوە بەرز هاندانی و بکات ئامادە خۆی بدەیت منداڵەکەت یارمەتی ئەوەی بۆ دیکە شێوازێکی

 کورتە بچێت، گۆڕەپان بۆ نایەوێت منداڵەکەت ئەگەر .دەیکەیت کە بدەیت نیشان شتەی

 ویستی دەکرێت دەکەن یاری بەیەکەوە جۆاڵنی سەر  لە بدات نیشان مندااڵن کە ڤیدیۆیەک
  .بکاتەوە بەرز کارە ئەم بۆ

" بە -  سەرەتا دواتر   " بکە ئامادەکاری   
-سەرەتا" شێوازی بۆ وێنە هێڵکارییەکی دەتوانیت منداڵەکەت، هاندانی بەرزکردنەوەی بۆ
 بێت، زەحمەت الوە  بە جلەکانی لەبەرکردنی منداڵەکەت ئەگەر .بەکاربێنیت "واترد

 ئەنجام خۆش شتێکی بەیەکەوە ئێوە کە بیرهێنانەوەی بۆ بەکاربێنیت وێنەکان دەتوانیت
 بۆ ئینجا - لەبەردەکەین جلەکانمان سەرەتا .لەبەردەکەیت جلەکانت کاتێک دەدەن

بەکاری دێنیت پێویستە شتێک بێت کە  "دواتر"ئەو وێنەیەی بۆ   .دەچین یاری گۆڕەپانی

  .منداڵەکەت بە ڕاستی چێژی لێوەردەگرێت
 
 



 

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

 

بێتی  بەشدار  ڕۆتینەکەی  لەی  زیاتری  منداڵەکەتی وابکەی  
  یارمەتی ئەگەر .بەشدرین تیایدا بکەین هەست ئەگەر چاالکیەک لە بین بەشدار خۆشترە المانەوە بە هەموومان ئێمە

 بە تیایدا کە بارودۆخێک بە بەراورد بێت هاندراو زیاتر دەکەیت وا ڕۆتینەکان، لە بێت بەشدار زیاتر بدەیت منداڵەکەت
 ."دەکات کردن پێشەنگی پەیڕەوی" ئاسانی

 

ێرێتی شتەکان منداڵەکەت بدە ڕێگە ژ هەڵب   
 ئەوەیە منداڵەکەت کردنی بەشداری بەرزکردنەوەی بۆ ئاسان شێوازێکی

 منداڵەکەت  بە ڕێگە بەسە ئەوەندە زۆرجار .بدەیت پێ هەڵبژاردنی دەرفەتی

 کاتی لە نموونە، بۆ .هاندان بەرزکردنەوەی بۆ بدات بچووك بڕیاری بدەیت

 یان هەڵبژێرێت، خۆی کاڵوی بدەیت منداڵەکەت بە ڕێگە دەتوانیت بەیانی
 بۆ ئەوەی بۆ بدە نیشان وێنانە یان ئایتم ئەو .بەکاربێنن پەیژە یان بەرزکەرەوە

  .هەڵبژێرێت چی نێوان لە دەتوانێت کە بکەیتەوە ڕوون منداڵەکەتی
 

بدەی منداڵەکەت بە ئەرکێک  
 ئەوەیە بێت بەشدار زیاتر منداڵەکەت بکەیت وا ئەوەی بۆ دیکە شێوازێکی
 منداڵەکەت  لە داوا دەتوانیت نموونە، بۆ .بدات ئەنجامی بدەیت پێ ئەرکێکی

 گلۆپەکان یان گۆڕیت، ئەوەی دواى خاشاک سەلە ناو بخاتە حەفازەکەی بکەیت
  هەست و خۆشە، شتێکی الیانەوە بە مندااڵن .دەرەوە دەچیتە کاتێک بکوژێنێتەوە

 مندااڵن بە ئەرک کاتێک .لێدەکەیت یارمەتیان داوای کاتێک دەکەن تایبەتی بە

  کە بکەن شتێک ئەنجامدانی بە دەست کە هەیە  کەم مەترسی هەروەها دەدەین،
  شتانەی ئەو بکەیت منداڵەکەت لە  داوا ئەگەر نموونە، بۆ .بیکەن نامانەوێت

  .بکات ڕا  کە هەیە کەمتر مەترسی ئەوە پاکەتێک، ناو بخاتە کڕیوتە
 

ی    بگونجێنە  داواکاریەکانی  ئاست 
 کە گرنگە بێت، ڕۆتینەکان فێری منداڵەکەت کە بیت دڵنیا ئەوەی بۆ .دەبن فێر شت شتەکانەوە ئەنجامدانی لە مندااڵن

 کاتی لە و بیکات، بدە منداڵەکەت بە گونجاو ئاستەنگداری شتی ئەمە، ئەنجامدانی بۆ .بێت سەرکەوتوو بدەیت یارمەتی

 .بکەن کەمتر یان زیاتر شتی دەتوانن جیاوازدا کاتی لە مندااڵن کە بێت لەبیرت گرنگە هەروەها .بدە یارمەتی پێویستدا
  لە  منداڵەکەت کاتێک .بکات کەمتر شتی دەتوانێت ئەوە بێزارە، یان تووڕەیە برسیە، ماندووە، منداڵەکەت ئەگەر

  .زیاترە یارمەتی بە پێویستی زۆرجار زۆرە،  جووڵەی و ژاوەژاو کە شوێنێکە لە یان نوێیە، ژینگەیەکی

 سەرکەوتوو بۆچی بپرسی لەخۆت باشە بیرۆکەیەکی بیکات، دەکەیت لێ داوای کە ناکات شتە ئەو منداڵەکەت ئەگەر
 ئایا بیکات؟ لێکرد داوات کە بکات ئەوە نەیتوانی منداڵەکەت ئایا بکات؟ چی کە نەگەیشت لەوە منداڵەکەت ئایا .نەبوو

 ئاسانتر، تا داهاتوو جاری بۆ بیکەیت دەتوانیت کە بکەوە لەوە بیر ئینجا نەدرابوو؟ هان پێویست پێی بە منداڵەکەت
  .بێت منداڵەکەت یارمەتیدەری و هاندەر

 .بیکات بتوانێت و دەتەوێت، کە بگات لەوە بۆی قورسترە زۆر تەنانەت تووڕەیە، یان بووە بێزار منداڵەکەت کاتێک
  منداڵەکەت سەر بخەیتە پەستان نەوەک بدەیت، هێورکردنەوەی هەوڵی کە گرنگە بۆیە هەڵدەدات، سەر ناکۆکیەک کاتێک
 هەوڵ دەتوانیت دەبێتەوە، ئارام منداڵەکەت کاتێک .بکەوە دڵنیا منداڵەکەت و بیت ئارام بدە هەوڵ .بدات بەدەستەوە خۆی

  .دەتکرد کە بکەیتەوە ڕوون شتە ئەو بدەیت

http://www.regionuppsala.se/tidigintervention

