
 
 

    kúrdíska  دایکان و باوکانی ئازیز / پەروەردەکاران

ێ ڕاهاتووینساڵێک لە زۆر  ساڵییک تری خوێندنمان بەڕێ کرد.  لێکۆڵینەوەی کاری قوتابخانە . الیەنەوە جیاواز لەوەی کە پێێ 

ئەنجامدراوە  لە ڕەیکیاڤیک   10 - 8  هەروەها قوتانی پۆلەکانی و  7 - 5 سەرەتاییەکان بە بەشداری منداڵ و هەرزەی پۆلەکانی 

وەری  .هەروەک بە دەستهێنانی ئاماژە دەدەن بە کاری زۆر باش لە زۆر الیەنەوە، سەرەڕای بار  2021لە فێبی ی نائاسانی

، وەک نمونە لە نێو زۆر بواری تردا، لەو دە نەی  ئەنجایم چاک لە بواری باشکردنی تەندروستێ  و چاالکێ  پارێزنی
ا
ساڵ

 رابوردوودا بە هاوکارنی و پشتیوانێ  دایکان و باوکان. 

نی دایەنگا و قوتابخانە  ،نەتەوەهەندێک الیەن و بواری گرنگ هەن بە هەڵوارساوی ماو ، سەرباری ئەوانەش
ا
بۆیە باوانی منداڵ

 پارێزنی 
ی

 گرنیک
ا

ی  بنەرەتییەکانی ڕەیکیاڤیک هان دەدەین کە بە ڕۆڵ لەگەڵ  ڕەنگە هەندێک مەتریس هەبن . خۆیان هەست 

ە. بۆ چاالکییە هاوینەییەکان بەتایبەت کە منداڵ و گەنجەکان دەستیان لەسەر شل دەکرێت و کان  بەتاڵێ  زیاتریان هەی

ێ کەم کردنەوە لە گرنگێ  قوتابیانی پۆلە  ، نی  سەرەتانی
ن لە تەمەنی پێش قوتابخانە و قوتابیانی پۆلە نزمەکانی

ا
باوانی منداڵ

/بەرەنگارییەکانی ژیانی منداڵ و الوان لەسەرەتای  ، کارێیک پیویستە کە ئاشنا بن بە الیەنە پارێزییەکانی  سەرەتانی
بەرزەکانی

 
ا
  ن و قوتابخانە. چوونە باخجەی منداڵ

 

ە ئەمانەوێت ئاماژە بە گرنگێ  چەند ڕێکارێیک خۆپارێزی بکەین   
   : لبێ

 . پێکەوەنی و هاوپشێ  دایکان و باوکان لەگەڵ منداڵدا . 1

 . خەوی باش . 2

 باوان بۆ منداڵ لەگەڵ دەستنیشانکردنی ئامانج و سنوور.  . 3
ی

 چاودێرنی وگرنیک

ی . 4
  منداڵەکانیان بناسن. باوان هاوڕێ و باوانی هاوڕنێ

  بەشدارنی منداڵ لە چاالکێ  ڕێکخراو بۆ کات بەسەربردن. . 5

 منداڵ پارێزنی . 6
 . ڕێزگرتێی کان  چوونەدەرەوەی ڕێپێدراو لەگەڵ یاساکانی

 بەرامبەر کحول، ماددەی هۆشبەر، توتن و جگەرەی کارەبانی هەڵوێسێ  ڕوون . 7

نەی . 8  ژ نەی قوتابیان، لب  ژ ، متمانە و بەشدارنی کاری باوان، بە نمونە لب  هاوکارنی

 دایکان وباوکان و کۆڕی پیاسەی باوانی گەرەک یان پۆیل منداڵ. 

 

ەدا زۆر الیەن هەنە کە لەسەر باوانە ڕێزی بگرن لە پەروەردە و گەشەی ر
  منداڵدا لە هەموو تەمەنەکان  لێ 

دەرەوە  مانەوەی منداڵ، لە  توێژینەوەکان ئاماژە دەکەن بە بەرەنگارنی و بەربەسێ  گەورە، بە نمونە، چوونەدەرەوە لە ماڵ،

ی بۆ تەندروستێ    
نەی دەزانن و سەنگ دادەنتێ

ا
 ئاسانی خوێندنی قوتابخانە، کەیم ژمارەی ئە منداڵ

لە دووای تەواوبوونی کان 

نەی کە هەست دەکەن خەوی تەواویان . دەروونیان، مێشک، بە ئاستێیک  باش یان زۆر باش
ا
زیادبوونی ژمارەی ئەو منداڵ

ە   
نییە،کەم دەخەون. بۆیە پێویست دەکات بە پەیڕەوەی ڕێنمانی و پێکهاتن لەسەر پێوەرێیک زانستێ  بۆ بەکارهێنانی ئامبێ

ە ز   
ۆنییەکانی وەک کۆمپیوتەر و ئامبێ  10یرەکەکان. زیادبوونێیک کەم لە خواردنەوەی مەی لە الی هەرزەکارانی پۆیل ئەلەکب 

 کانەنی  2020لە ئۆکتۆبەری 
ی  . وە، هەروەها زیاد بەکارهێنانی کە  ،  لەهەمان کاتدا زۆر زیادبوونی ژمارەی بەکارهێنەرانی نیکۆتت 

قاڵ بوون بە فلیمە ڕووتەکانەوە، کە بەڕاسێ  جێگای نیگەرانییە. توێژینەوەکان ئاماژەش دەکەن بە زیاتر ڕوو کردن و سەر 

 کارێیک جدییەو زۆر گرنگە بەرەنگارنی و پارێزنی بکرێت. 

 خۆمان بە هاوکارنی پتەونی هەموو الیەنەکانی بەشدار لە پەروەردەی منداڵ و گەنج، پێکەوە
 ئێمە بڕوامان هەیە بە تواناکانی

 بەرەنگارنی ئەو مەترسێ  و 
ی ی کاری هاوبەشێ  و ، ئاستەنگانە ببینەوەئێمە دەتوانت   

هەروەک توێژینەوەکان پێمان دەڵتێ

 .  هەرەوەزنی دەکرێت ئەنجام و بەرهەیم بایسژ لێبکەوێتەوە
 

وی گەریم هاوینەی : 
ا

 لەگەڵ سڵ

 قوتابخانە و چاالکیی کات بەسەربردن ڕەیکیاڤیک  –تییم تەندروستیی گشتیی و پارێزگاریی 

https://menntastefna.is/wp-content/uploads/2021/05/Utivistartimi-barna_kur.pdf
https://menntastefna.is/wp-content/uploads/2021/05/Utivistartimi-barna_kur.pdf

