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 بەخێربێن بۆ خزمەتگوزارييەكانى باوانێتى لە كارديف 
ئامانجى خزمەتگوزارييەكانى كارديف بۆ باوانێتى كردن كاركردنە بە هاوبەشى لەگەڵ ئەو خێزانانەداكە لە كارديف  

دەژين، لە پێناو باشتر كردنى متمانە بە باوانێتى كردن و كارامەييەكانى و بەهێزكردنى پەيوەندييەكان و خۆشنووديى  

 سروشت و سەختى تێپەڕاندن.     

 مێرمندااڵنى قسەكەر  نى باوانێتى لە كارديف لە ئێستادا دەتوانن ئەمانە پێشكەش بە خێزانەكان بكەن: خزمەتگوزارييەكا 
مێر منداڵى و  -بۆ باوانى پێش

ساڵ و   10مێرمندااڵنى  

 بەرەژوورتر  

پرۆگرامى بەهێزكردنى  
14-10خێزان   

  –  10بۆ باوان و الوانى تەمەن 

 ساڵ  ١٤

 گرۆبرەين 
بۆ ئەو باوانانەى چاوەڕوانى  
منداڵن و باوانى خاوەن منداڵى  

 مانگ  12-0تەمەن 

P  ى سێپاتەى زيادكراو 
بۆ ئەو باوانانەى گرژى گرتوونى  

سەخت تر بێت ببنە  و وادەكات 
باوان. ئيدارەدانى گرژى و  

  هەست و هەڵكردن لەگەڵ
سۆزەكان و / يان باشتر وتووێژ  
كردن لەگەڵ هاوژينەكەتدا لە نێو  

 بژاردەكاندان

P  ى سێپاتەى مێرمنداڵ 
  18-12بۆ باوانى مندااڵنى تەمەن 

 ساڵ  

  پێڕەوکەگۆبرەين بۆ 
 ساڵ    3-1بۆ باوانى منداڵى تەمەن 

پارێنتس پلەس و  
 پارێنتس فێرست 

ى بە تايبەتى   1:1باوانێتيى 

ڕاسپێردراو و دەروونناسييانە  
سەرپەرشتى كراو بۆ باوانى  

 ساڵ    18-0خاوەن منداڵى تەمەن 

 دەستپێكێكى خێراى باوانێتى كردن
مانگ، كە لە شوێنێكى خاوەن پۆستكۆدى دەستپێكى  ١١ساڵ و  3بۆ باوان / سەرپەرشتيارانى مندااڵنى تەمەن تا 

 خێرا دەژين، گرووپى سەربارى تريش هەن بۆيان، كە تايبەتن بە تەمەنەكانى سەرەتا: 

Your Baby is Amazing 

Stay and Play 

Mini Talkers, Mini Explorers 

It’s Child’s Play 

Parents Plus 

www.flyingstartcardiff.co.uk 

 تكايە تەلەفۆن بكە بۆ بۆ كاركردن لەگەڵ ئێمە، 
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پرۆگرامى بە خێو  
 كردن بۆ باوان 

بۆ باوانى خاوەن مندااڵنى خوار  
 ساڵ   12تەمەن 

 باوان وەك هاوژين 
بۆ جووتێك كە باوانێتى بكەن و  

النى كەم يەك منداڵى خوار تەمەن  
 ساڵيان هەيە   11



 وەاڵمى پرسيارەكانت 
 Flying Startو دەستپێكى خێراى باوانێتى كردن  Cardiff Parenting 0-18لە كارديف  18-0باوانێتى كردنى 

Parenting هەردووكيان بەشێكن لە خزمەتگوزارييەكانى باوانێتى كردن لە كارديف. دەكرێت بوون بە باوان ،

خۆشى و بەختيارى لەگەڵ خۆى بهێنێت، بەاڵم جارى واش هەيە، ئالينگاريش لەگەڵ خۆى دەهێنێت. ئامانجى   

نێتى لە كارديف ئەوەيە بە هاوبەشى لەگەڵ ئەو خێزانانە دا كار بكات كە لە كارديف دەژين  خزمەتگوزارييەكانى باوا

لە پێناوى باشتر كردنى متمانە بە باوانێتى كردن و كارامەييەكانى و بەهێزكردنى پەيوەندييەكان و خۆشنووديى 

 سروشت و سەختى تێپەڕاندن.  

ە و بنيات نانى پەيوەنديى پڕ واتا، باوان دەتوانن يارمەتى دەر بن  لە ڕێگاى باوانێتى كردن بە شێوەيەكى پۆزەتيڤانەو

لە پێ گەياندن و بە خێو كردنى منداڵى تەندروست دا، و لە پێك هێنانى خێزانى ئارام و پڕ ئاشتى، كە دەنگە دەنگ  

ى لە كەشى باوانێتى و تێك هەڵگيرانى كەمتريان تيادا بێت. توێژينەوە و لێكۆڵينەوەكان پێمان دەڵێن كە ئەو مندااڵنە

 كردنێكى پۆزەتيڤانە دا گەورە دەبن، ئەگەرى زۆرترە ئەمانەيان لێ ببينرێت:

 لە قوتابخانە باشتر بن  •

 پەيوەنديى باشتريان هەبێت لەگەڵ خزم و كەس و هاوڕێيان دا •

 لە خۆ گرتنيان زياتر و بااڵ تر بێت  -خۆ بوون و ڕێز  ەمتمانە ب •

 تريان هەبێت كێشەى ڕەفتار و هەڵس و كەوتى كەم •

 سۆزەكانيان ئيدارە بدەن  هەست و  توانايان هەبێت بە شێوەيەكى باشتر •

 "بۆ كێيە؟"
بۆ هەر خێزانێكە كە چاوەڕوانى لە دايك بوونى    Cardiff Parenting 0-18لە كارديف  18-0باوانێتى كردنى 

ساڵ دا بێت و لە كارديف بژين.   18-0كۆرپەكەيان دا بن يان منداڵێك يان الوێكيان هەبێت كە تەمەنى لە نێوان  

دەكرێت باوان بيت يان باوە پيارە / باوە ژن بيت، يان سەرپەرشتيار بيت يان خزمێك بيت كە منداڵێك بەخێو بكەيت.  

گەورە ساڵەكە يان منداڵەكە دەبێت لە كارديف بژێت و پێداويستيى سەربارى ترى دەشێت هەبێت يان نەبێت. ئێمە  

مى بۆ ئەوە شياو نين و ناتوانين هيچ دەست نيشان كردنێكى تەندروستييانە بۆ نەخۆشى بكەين و  وەك دەزگايەكى خزگ

 بەشێكيش پێك ناهێنين لە ڕێچكە دەست نيشان كارييەكان. 

 نيشتە جێ بم چۆن دەبێت؟"  Flying Start"ئەى ئەگەر لە ناوچەيەكى دەستپێكى خێرا 

مانگە و لە شوێنێكى خاوەن پۆستكۆدى دەستپێكى   11ساڵ و   3بۆ باوان / سەرپەرشتيارانى مندااڵن كە تەمەنيان تا 

بژين، ئەوا خزگميى سەربارى تر بۆيان هەن، هەروەك ئەوانەى لەم ناميلكەيە دا باس كراون.   Flying Startخێرا 

 Flying Startلەسەر ماڵپەڕى دەستپێكى خێرا    شوێنە ديارى كراوەكانى تازە بە تازەى گرووپەكانكات و 

(www.flyingstartcardiff.co.uk  و الپەڕەى فەيسبووك دەست دەكەون، هەروەها لە بدۆزى پۆستكۆدى )

و كارمەندە پسپۆرەكانى تريش دەتوانن  دەستپێكى خێرا شدا. سەردانى كارانى تەندروستييانەى دەستپێكى خێرا و باوان 

ئاڕاستە   Flying Start Parentingڕاستەوخۆ بۆ الى هاوكار و هاوپيشەكانى دەستپێكى خێراى باوانێتى كردن 

بكەن. ئەگەر لە ناوچەيەكى دەستپێكى خێرا نيشتەجێيت و منداڵى گەورەترت هەيە كە ئارەزوو بكەيت باس و خواس 

 Cardiff Family Gatewayكەيت، ئەوا تكايە پەيوەندى بە دەروازەى خێزان لە كارديف لە سەر پێويستييەكانيان ب 

 . 133 133 03000ەوە بكە لە ڕێگاى ژمارە تەلەفۆنى: 

 "چەندى تێ دەچێت؟"

ئەو دەزگا خزگمييانەى لەم ناميلكەيە دا باسيان كراوە، پارەيان بە تەواوەتى بۆ تەرخان كراوە و پێيان دەدرێت. هيچ  

 تێچوونێكى سەربار نايەتە سەر باوان يان سەرپەرشتياران. 

 "بۆ كوێ دەبێت بچم و كەى؟" 
خزگمييەكانى باوانێتى لە كارديف بە تەنها يان بە كۆمەڵ لەگەڵ خێزانى تردا، لەگەڵ خێزانەكەت دا كار دەكات.  

نێكى كۆبوونەوەى ناوچەكەى  اڵەكەت دا يان لە شوێمهەندێك لە پرۆگرامەكان دەكرێت بە تەنها لەگەڵ خۆت دا لە 

خۆت دا پيادە بكرێن. گرووپەكان بە پانتايى كارديف دا لە شوێنانى وەك قوتابخانە و خاڵى بەيەك گەيشتن دا بەڕێوە  

دەچن و كۆڕ دەبەستن. كارى بە گرووپمان لە ڕێگاى تيمەوە بۆ دڵنيا بوون لە بەدى هێنانى ئەمانە، كەشێكى  

نەى دروست كردووە كە بە ڕووى هەمووان دا كراوەيە. تيمەكەمان خۆش حاڵە بە كار  بانگهێشتكارانە و دەرگا ئاوەاڵ 

كردن لە قوتابخانە و شوێنە كۆمەاڵيەتييەكانى ناوچەكەى خۆت دا بە گشتى، كارى گرووپەكان لە كاتى وەرزەكانى  

لەو شوێنانە، ئەوا تكايە  خوێندن دا بەڕێوە دەچن. ئەگەر هەر نيگەرانييەكت هەبێت لە تواناى گەيشتنت بە شوێنێك 

قسە لەگەڵ خزگمييەكانى باوانێتى لە كارديفەوە بكە. خۆشحاڵ دەبين گۆڕانكاريى پێويست بكەين بۆ گونجاندنى لەگەڵ  

 پێويستييەكانى تۆ بۆ گەيشتن بە شوێنەكە. 

 "كێ لەوێ دەبێت؟" 
وانێتى لە كارديفەوە بەڕێوە دەبرێن  هەموو پرۆگرامەكانى گرووپەكانمان لە اليەن ئەندامانى خزمەتگوزارييەكانى با

كە بە تەواوەتى ڕاهێنان و مەشقيان لە هەموو پرۆگرامەكان دا پێ كراوە كە ئێمە پێشكەشيان دەكەين و لە كار  

كردنيش لەگەڵ باوان و مندااڵن و كەسانى الو دا خاوەن ئەزموونن. لە ناو گروپەكان دا باوان / سەرپەرشتيارانى 

ر تيمەكەمان بە تەنها لەگەڵ تۆ لە ماڵەكەت دا يان لە شوێنێكى بەيەك گەيشتنى كۆمەاڵيەتى دا  تريشى لێ دەبن. ئەگە

 كارت لەگەڵ بكات، ئەوا لەگەڵ يەك يان دوو ئەندامى تيمەكەمان دا كار دەكەيت. 

 "ئايا دامەزراوەى دايەنگا / شوێنى يارى بۆ منداڵە پچووكترەكانم هەن؟" 
ساڵ دەستەبەر دەكەين. ئەمانەش لە   8ك لە شوێنەكە دا بۆ مندااڵنى خوار تەمەن لە هەركوێيەك بكرێت، دايەنگايە

اليەن ئەندامانى دەستەى خاوەن تواناوە بەڕێوە دەبرێن و كاريان تيادا دەكرێت و پارەى تەواويشيان بۆ فەراهەم كراوە 

مان پێوە بكەيت تا شوێنت بۆ بگرين و  )هيچ تێچوونێكيان لە سەر تۆ نابێت(. تكايە دڵنيا بە لەوەى پێش وەختە پەيوەندي

بۆت دابنێين. ئەگەر كۆرپەيەكت هەبێت كە بچێتە دايەنگا و ئارەزوو بكەيت لە كاتى كارى گروپەكان دا شيرى خۆتى  

 پێ بدەيت، ئەوا دەتوانين يارمەتيت بدەين. 

 "ئايا هيچ شتێكى خواردن يان خواردنەوەى لێيە؟" 
 تەندروست دەستە بەر دەكەن. خۆراکی  بەڵێ، خواردنەوە و سووكە ژەمى 

 "چۆن بزانم كام پرۆگرام بۆ من گونجاوە؟"

كە خزمەتگوزارييەكانى باوانێتى لە كارديف لە ئێستا دا   ئەم ناميلكەيە ئەو پرۆگرامانەت پێ دەناسێنێت

پێشكەشى دەكەن، بە هەموو خێزانەكان لە كارديف كە دەشێت پێداويستيى سەربارى تريان هەبێت يان  

دەشێت نەيان بێت. دەتوانين، پێش ئەوەى بڕيارێكى هاوبەش لەگەڵ خۆت دا دەر بكەين، بە تەلەفۆن يان  

ڕاستەوخۆ بەرامبەر بە خۆت قسەت لەگەڵ بكەين، تا بگەينە ڕێك كەوتن لەسەر ئەوەى كام پرۆگرام بۆ 

چێت يان بە ئێواران.  تەوێت گروپى پرۆگرامەكەت بە ڕۆژ بۆ بەڕێوە بەتۆ باشە. تكايە پێمان بڵێ ئايا د

-0دەشێت پێويستييەكانى خێزانەكەت بە تێپەڕ بوونى كات گۆڕانكارييان بەسەر دا بێت و باوانێتى كردنى  

دەتوانێت لە خاڵى جيا جياى ژيانى خێزانيت دا كارت لەگەڵ دا  Cardiff Parenting 0-18لە كارديف  18

 بكات.
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 گرۆبرەين                     
 

 چيە؟ GroBrainگرۆبرەين 

 مانگن.  12گرۆبرەين گرووپێكە بۆ ئەوانەى نزيكە ببن بە باوان يان باوانى كۆرپەلەى تەمەن تا   •

دەكات كە باوان و مندااڵن هەستيان پێ   ەسۆزان  هەست و گرۆبرەين بەدوادا چوون بۆ پەيوەست بوون و ئەو •

 دەكەن و تيايان دا دەژين، هەروەها بۆ گەشە كردنى مێشكيش. 

 بۆچى باوانێتى كردن لە سااڵنى سەرەتاى تەمەن دا ئەوەندە گرنگە؟

بناغە داڕشتنى يەكاليى كەرەوە بۆ تەندروستى و خۆشنوودى بە درێژايى تەمەن لە كاتى پيتاندنى هێلكەوە تا   •

 ساڵى لە مێشكى منداڵەكەت دا دادەڕێژرێت.  2ى تەمەن

ڕۆژە ئێگجار گرنگەى سەرەتاى ژيان دا لەگەڵ   1001ئەزموونەكان و پەيوەندييەكان لە ماوەى ئەم  •

 Gerhardtجينەكانمان دا كارلێك دەكات و كاريگەرى لە شێوازى پەرەسەندن و گەشە كردنى مێشك دەكات )

2015; Schore 2003 .) 

 

 

 

   

 

 

 

 حەفتە بە چەندين بابەت ئاشنا دەبيت ئەمانە لە نێوياندان:  5بە درێژايى 

 پەيوەندييەكانى سەردەمى سەرەتاوە دادەمەزرێت و دەكەوێتە گەڕ.  ی چۆن مێشك لە ڕێى ئەزموون •

 كاريگەريى گرژى لەسەر مێشكى كۆرپەلە.  •

چۆن خۆت لەگەڵ نيشانە و ئاماژەكانى منداڵەكەت دا كۆك بكەيت تا هەستيان پێ بكەيت و بە پيريانەوە   •

 ى كۆرپەلە. بۆ ژير كردنەوە ئەنجام بدەيتبچيت، هەروەها لەسەر چەند ڕێگايەك ڕاهێنان 

 سۆزەكانى منداڵەكەت ئيدارە بدەيت.  هەست و چۆن •

 چۆن خۆت لەگەڵ منداڵەكەت پەيوەست بكەيت.  •

 شێالنى منداڵ.  •

تەماشا كردن و شارەزا بوون لەوەى چۆن بژاردەكانى سيستەمى خۆراك و شێوازى ژيان پەيوەندييان بە   •

 پەرەسەندن و گەشەى مێشكى منداڵەوە هەيە. 

•  

 زانياريى بە سوود  

كاتژمێرى هەن و لە هەر دانيشتنێك دا پشوويەكيش هەيە بۆ خواردن و خواردنەوەيەكى  X 2 5دانيشتنى  •

 خێرا.

ڕاسپاردەمان وايە كە باشترە ئامادەى پێنج دانيشتن ببيت بۆ ئەوەى بەشى هەرە زۆرى پرۆگرامەكە   •

 وەربگريت.

ژينەكەت دا يان خزمێكى تر دا كە لە  بە خۆشحاڵييەوە پێشوازيت لێ دەكەين خۆت بە تەنها يان لەگەڵ هاو •

 سەرپەرشتيى خۆت و سەرپەرشتيى منداڵەكەت دا يارمەتيت دەدات، بێيت بۆ دانيشتنەكان. 

  10پرۆگرامەكە بە شێوازێكى نا فەرمييانە پێشكەش دەكرێت و بەڕێوە دەچێت لە گروپێكى دەوروبەرى  •

 باوانى دا.

كە لە اليەن دەستەيەكى خاوەن تواناوە بەڕێوە دەبرێن،   هەموو گرووپەكان دايەنگايەكيان فەراهەم كردووە •

يان دەتوانيت بە خۆشحاڵييەوە بە منداڵەكەتەوە بێيت و ئامادە بيت. بە خۆشحاڵيشەوە دەتوانيت لە كاتى 

 دانيشتنەكان دا خۆراك بە منداڵەكەت بدەيت. 

  Cardiff Parenting 0-18لە كارديف  18-0ەوە تا باوانێتيى  Flying Startگرۆبرەين لە دەستپێكى خێرا   •

 بەر دەستە.  

 

 

 

 

 ئەوەى دەيڵێمئايا 

بەالى هيچ  

 كەسێكەوە 

 گرنگە؟ 

ئايا من  

 خۆشەويستم؟ 

كەسى لێيە كە  

پێويستم بوو  

 يارمەتيم بدات؟



 پێڕەوکە                       

 

 چيە؟ پێڕەوکەگرۆبرەين بۆ 

  3-1كۆرسێكە بۆ دايكان، باوكان، هاوژينان و سەرپەرشتيارانى مندااڵنى تەمەن نێوان   پێڕەوکە گرۆبرەين بۆ  •

 ساڵ. 

  يەك بيت، دەكرێت كاتێكى ئاڵوز بێت، چونكە منداڵە پچووكەكانمان زياتر سەربەخۆ دەبن.پێڕەوکەباوانى  •

انان تێ بگەن و  كپێڕەوکەكۆرسەكە وا ڕێك خراوە كە يارمەتيى باوان و سەرپەرشتياران بدات لە منداڵە 

 بيت!  پێڕەوکەفێرى ئەوە ببن بۆچى ئەوەندە سەختە 

بە درێژى تاو وتوێ دەكات بۆ هۆگر بوون، گەشە و پەرەسەندنى مێشك و تيشكۆ   پێڕەوکە گرۆبرەين بۆ  •

دەخاتە سەر ڕۆڵى ئێگجار گرنگ و يەكاليى كەرەوەى باوان و سەرپەرشتياران كە لە كەوتنە گەڕ و  

كانيان دا دەيگێڕن. هەروەها بەدوادا چوون بۆ گرنگيى داڕشتنى بناغەى  پێڕەوکەڵە كاركردنى مێشكى مندا

 كە لە ژيانى دا دەدات. پێڕەوکەبەهێز بۆ خۆشنووديى سۆزدارييانە دەكات كە لە پاشتر دا يارمەتيى 

ەمەتەقێ  پێنج دانيشتن هەن، هەر دانيشتنێك بە بەكار هێنانى چاالكى و گفتو گۆ و كويز و كاتى تايبەت بۆ د •

لەگەڵ باوان و سەرپەرشتيارانى تر دا پێشكەش دەكرێن. كۆرسەكە بۆ ئەوەيە ئاشنا بيت بە چۆنيەتى وەاڵم 

كت: ئايا من خۆشەويستم؟ ئايا كەسى لێيە كە پێويستم بوو  پێڕەوکە دانەوەى سێ پرسيارى گەورەى منداڵە 

 يارمەتيم بدات؟ ئايا ئەوەى دەيڵێم بە الى هيچ كەسێكەوە گرنگە؟  

  

 

 

 

 

 

 

 

 لە ماوەى پێنج حەفتەدا لەبارەى ئەمانەوە فێر دەبيت: 

كەت  پێڕەوکەزياتر تێ گەيشتن لە بارەى ئەوەى لە مێشكى منداڵە  – پێڕەوکەگەشە سەندنى مێشكى منداڵى  •

كەت بخەيتە گەڕ و يارمەتييان بدەيت هەست بەوە پێڕەوکەدا ڕوو دەدات. چۆن بتوانيت مێشكى منداڵە 

 خۆشەويستن.بكەن كە 

تێ گەيشتن لەوەى پەرچە كردارت بەرامبەر منداڵە   –هۆگر بوون و گەشە سەندنى سۆزدارييانە  •

سۆزەكانەوە، يارمەتى دانى   هەست و كەت چۆن بێت، بير كردنەوەت لە بارەى هۆگر بوون وپێڕەوکە

لە ئيدارە دانى  كەت لە هەستەكان تێ بگات و لە بە گەڕ خستن و هەڵسووڕاندنێكى پتەوپێڕەوکەمنداڵە 

 سۆزەكانى دا.هەست و داهاتووى 

بە درێژى و وردى باسى بەستەرى نێوان   –كان بۆ ئيدارە دانى ڕەفتارەكانيان پێڕەوکەيارمەتى دانى منداڵە  •

 هەست و كان لە ئيدارە دانىپێڕەوکەسۆزەكان و ڕەفتارەكان دەكات لەگەڵ يارمەتى دانى منداڵە هەست و 

ى تەندروستانە. هەروەها بە درێژى باس كردنى ئەوەى كە حەز بە زانين لە اليەن  سۆزەكانيان بە شێوەيەك

كەت بە  پێڕەوکەمنداڵەكەتەوە چۆن دەتوانێت يارمەتيت بدات لە تێ گەيشتن لەوەى بۆ چى منداڵە 

 شێوازێكى ديارى كراو هەڵس و كەوت دەكات.

لە   گەورەكانسۆزە  هەست و ارە دانىفێر بوونى ئيد   - پێڕەوکەزياتر تێ گەيشتن لە ڕەفتارى منداڵى  •

كەتەوە و فێر بوونى ئەو ستراتيجانەى بۆ تەندروستيى درێژ خايەنى سۆزدارييانە بە پێڕەوکەاليەن منداڵە 

كەڵكن و ورد بوونەوە لە وەى كامە ڕەفتارى ئاساييە و باس و خواس لەسەر هەوا و هەوەسى منداڵە  

 كەت.پێڕەوکە

بايەخ دان بە پێنج اليەنەكەى گەشە كردن و تيشكۆ    - ئامادەبوون بۆ قوتابخانە پەيوەندى كردن، گەمە كرن و •

 ى تر دا.پێڕەوکەخستنە سەر قسە كردن و ئامادەيى بۆ گەمە كردن لەگەڵ 

 

 زانياريى گرنگ 

كاتژمێدايە. ئەمە   ½  1كۆرسەكە لە ماوەى پێنج حەفتە دا پێشكەش دەكرێت، هەر دانيشتنێك لە دەورى  •

 گرووپێكى نافەرمييە بۆ باوانەكان.

كۆرسەكە لە اليەن پێشكەش كارانى خاوەن تواناوە پێشكەش دەكرێن و ڕێك دەخرێن كە تيايان دا بۆ خستنە   •

 چاالكى بە كار دەهێنن. ڕوو و باس كردنى هەر بابەتێك گفت و گۆ و 

بە خۆشحاڵييەوە بەخێر هاتنت دەكات بۆ خۆت بە تەنها يان لەگەڵ هاوژينەكەت يان خزمێكى ترت كە   •

 يارمەتى لە سەرپەرشتى كردنى خۆت يان سەرپەرشتيى منداڵەكەت دا يارمەتيت دەدات، بێيت بۆ كۆرسەكە. 

 تەكە دا لە فێر بوون دا يارمەتيت بدەن.  ناميلكەيەك و ماددەى ترت پێ دەدرێت تا لە ماوەى پێنج حەف •

هەموو گرووپەكان دايەنگايەكيان بۆ تەرخان كراوە كە هەر يەكێكيان لە اليەن دەستەيەكى خاوەن تواناوە  •

 بەڕێوە دەبرێت. 

لە كارديف  18-0ەوە تا باوانێتيى  Flying Startگرۆبرەين لە دەستپێكى خێرا  پێڕەوکە گرۆبرەين بۆ  •

Cardiff Parenting 0-18  .بەر دەستە 



 

 

 

 فاميلى لينكس: بنكەى تەندروستيى سۆزدارييانە

 پرۆگرامى بە خێو كردن بۆ باوان 

 پرۆگرامى بە خێو كردن بۆ باوان چيە؟ 

پرۆگرامى بە خێو كردن بۆ باوان لە اليەن فاميلى لينكسەوە باوەڕى وايە كە مندااڵن پاداشت بەخش و هاندەر و  

هەرچەندە بەخێو كردنيان دەكرێت گرژى دروستكەر و بە ئالينگارى بێت. پرۆگرامى بە خێو كردن  خۆشى هێنەرن، 

متر و  ابۆ باوان لە مامەڵە كردن لەگەڵ ئەم ئالينگارييانە دا يارمەتى دەدات، بۆ ئەوەى بتوانيت ژيانێكى خێزانيى ئار

رمەتيى گەورە سااڵن بدات لە هەست و  شاد ترت هەبێت. ئامانجى پرۆگرامى بە خێو كردن بۆ باوان ئەوەيە يا

ڕەفتارەكان تێ بگەن و ئيدارەيان بدەن و پۆزەتيڤانە تر و بە خێو كارانەتر بن لە پەيوەندييەكانيان دا لەگەڵ مندااڵن و  

لەگەڵ يەكترى دا. هانى جۆرێك لە دروست كردنى پەيوەندى لەگەڵ منداڵ و گەورە سااڵن دا دەدات كە دەستپێكێكى  

 بێت بۆ ژيانيان بە شێوەيەك كە لە پرۆسەى فێر بوونيان دا ياريدەدەر بێت. تەندروست 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حەفتەى كۆرسەكە دا لە چەندين بابەت شارەزا دەبيت، لەوانە: 10لە ماوەى 

 تێ گەيشتن لەوەى بۆچى مندااڵن بەو شێوەيە ڕەفتار دەكەن كە دەيكەن  •

 ڕەفتارەكانەوەن )هى خۆيشمان و هى ئەوانيش( ناسينەوەى ئەو هەستانەى لە پشت  •

 تاو و توێى كردنى چەندين ڕێگاى جياواز بۆ كۆك كردن و لە كۆنترۆڵ دا ڕاگرتن •

 دۆزينەوەى ڕێگا بۆ پێك هێنانى هاوكارى كردن و خۆ كۆك كردن لە الى مندااڵن •

 گرنگيى سەرۆكارى كردن و بە خێو كردنى خۆمان  •

 زانياريى بە سوود 

 كاتژمێرين لە گەڵ پشوويەك لە هەر دانيشتنێك دا.   X 2 10دانيشتنەكان  •

ڕاسپاردەمان ئەوەيە بێيت و لە هەموو دانيشتنەكان دا ئامادە بيت، لەبەر ئەوەى هەموو بەشەكانى پرۆگرامەكە   •

 پێكەوە بەستراون، وەك پارچەكانى ياريى پەزڵ. 

ا يان لەگەڵ هاوژينەكەت يان خزمێكى ترت كە  بە خۆشحاڵييەوە بەخێر هاتن دەكرێيت بۆ خۆت بە تەنه •

 يارمەتى لە سەرپەرشتى كردنى خۆت يان سەرپەرشتيى منداڵەكەت دا يارمەتيت دەدات، بێيت بۆ كۆرسەكە. 

 باوانى دا.   12پرۆگرامەكە بە شێوازێكى نا فەرميانە پێشكەش دەكرێت لە گرووپێكى نزيكەى  •

 و منداڵى تەمەن سەرەتايان هەيە.  پێڕەوکەە منداڵى پرۆگرامەكە زۆر بۆ ئەو باوانانە گونجاوە ك •

-Cardiff Parenting 0لە كارديف  18-0و باوانێتيى  Flying Startپرۆگرامەكە لە اليەن دەستپێكى خێرا  •

 فەراهەم كراوە و دايەنگاشمان فەراهەم كردووە كە لە اليەن دەستەيەكى خاوەن تواناوە بە ڕێوە دەچێت.  18

 دەستپێكى خێرا گرووپى باوانەكانى



 منداڵەكەت سەرسامكەرە

 منداڵەكەت سەرسامكەرە چيە؟ 

  –حەفتە دا بەڕێوە دەچێت بۆ باوان / سەرپەرشتياران و منداڵەكەيان  4گرووپێكى پچووكى لە يەك نزيكن لە ماوەى 

حەفتە دا، خۆت و منداڵەكەت لەم   4دەرفەتێكى زێڕينە بۆت دەر بكەوێت منداڵەكەت چەند سەرسامكەرە! لە ماوەى 

 بابەتانەى خوارەوە شارەزا دەبن:  

 هەلەو بەيبى •

 گ بوونى ڕوو بە ڕوو لەگەڵ منداڵەكەتهاو ئاهەن •

 وەرە ياريم لەگەڵ بكە  •

 گۆرانييەكم بۆ بڵێ / چيرۆكێكم بۆ بگێڕەوە  •

 زانياريى بە سوود  

 بۆ باوان / سەرپەرشتيارانە تا پێكەوە لەگەڵ منداڵەكانيان بێن و ئامادە بن  •

كانيان بێن و لە هەر چوار كاتژمێرين، باوان بانگهێشت دەكرێن پێكەوە لەگەڵ منداڵە X  1 4دانيشتنەكان  •

 بنيشن. ادانيشتنەكە دا د

 خۆشحاڵين باوانى تر يان سەرپەرشتيارانى تر لەگەڵ خۆت بهێنيت.  •

گرووپەكە بۆ كۆرپەى تەمەن پچووكە كە هێشتا پێيان نەگرتووە، چونكە چاالكيى لەسەر سك درێژكردنى   •

 زۆريش هەن. 

لەگەڵكەرى پچكۆل و دۆزەرەوە پچكۆل و بمێنە و   –سەرقاڵەكانيش دانيشتنى پڕ لە شاديى قسە  پێڕەوکەبۆ  •

 گەمە بكەمان هەيە. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لەگەڵكەرى پچكۆل و دۆزەرەوە پچكۆل )زمان و گەمە(  –قسە 

 لەگەڵكەرى پچكۆل و دۆزەرەوە پچكۆل چين؟ –قسە 

ساڵن. پرۆگرمەكە بۆ ئەوە   4كانى تا تەمەن پێڕەوکەحەفتە دانيشتنى پڕ لە شادى بۆ باوان / سەرپەرشتياران لەگەڵ  6

داڕێژراوە بيرۆكەى هەرە باشت پێ بدرێت بۆ يارمەتى دانى گەشە سەندنى منداڵەكەت لە ڕێگاى چاالكيى بە كردەيى  

  6ييەوە كە پێكەوە لەگەڵ يەك ئاڵ و گۆڕيان دەكەن. لە پاش تێكەاڵو بوون و تێك ئااڵن، خۆشى و شادى و هەستەوەر

 حەفتەكە خۆت و منداڵەكەت ئەمانە دەدۆزنەوە: 

 جۆرى جيا جيا لە گەمەى وا كە هەر پێنج هەستەكەيان تيا دا بە كار دێت. •

 گرنگيى يارى و ڕيتم  •

 گرنگيى كتێب و چيرۆك  •

 دەشێت ڕۆتينەكان خۆش بن  •

 ياريى جەستەيى  •

 كردن بۆ منداڵەكەت. گرنگيى قسە  •

 

 

 

 

 زانياريى بە سوود 

 بۆ باوان / سەرپەرشتيارانە كە پێكەوە لەگەڵ منداڵەكانيان بێن و ئامادە بن •

• 6 X1   كاتژمێر دانيشتنن و باوان بانگهێشت دەكرێن بێن و لە گەڵ منداڵەكەيان دا لە هەر شەش

 دانيشتنەكە ئامادە بن. 

 خۆشحاڵ دەبين باوانى تر يان سەرپەرشتيارانى تر لگەڵ خۆت بهێنيت.   •

پڕ بكەنەوە لە   AGOREDيەكى  بڕوانامەباوان / سەرپەرشتيارانى بەشدار لەم گرووپە دا دەتوانن  •

 ى وەرگيران.  3ئاستى يەك و ئاستى 

 



 بمێنە و گەمە بكە
 بمێنە و گەمە بكە چيە؟ 

 دانيشتنەكانى بمێنە و گەمە بكە دەرفەتێكن بۆ  

 باوان / سەرپەرشتياران پێكەوە كۆ ببنەوە و كاتێك بە گەمە كردن 

 لەگەڵ منداڵەكانتان بەسەر بەرن. دەكرێت ببێتە گەمەيەكى 

 زۆر خۆش پێكەوە لە ماڵەكەى خۆت دا، بمێنە و گەمە بكە  

 بەوەى  دەتوانێت خۆشى و شادييەكى تريش بۆ ئەوە زياد بكات

 شوێنێكت دەخاتە بەر دەست بۆ پێكەوە كۆبوونەوە و خەمى 

 ئەوەت نەبێت پاشتر شوێنەكە كۆ بكەيتەوە و ڕێك و پێك  

 بكەيتەوە. 

 باوانيش بە هەمان شێوە دەتوانن چێژ لە گەمە ببينن! 

 

 گەمە كردن وا لە منداڵ دەكات بتوانێت تواناى خولقێنەريى 

 خەياڵى خۆى گەشە    خۆى بەكار بهێنێت لە كاتێك دا كە

 پێ دەدات و يارمەتيى هەموو اليەنەكانى گەشە سەندن 

 دەكات: بريتييە لە چۆنيەتى واتا بەخشينى منداڵەكە بە جيهانى 

 دەورو پشتى خۆى لە تەمەنێكى زۆر زووى دا.  

 ئەزموونەكانى پچكۆلەكانتان ئاڵ و گۆڕ بكەن بەوەى 

 چێژ لە چاالكيى ئاست بەرز لەگەڵيان ببينن، لەوانەى هانى  

 دۆزينەوە و بۆ دەرك كردنيان دەدەن لە ڕێگاى

 هەستەوەرەكانيانەوە.

تيايان دا   بمێنە و گەمە بكە لە شوێنەكانى كۆبوونەوەى كۆمەاڵيەتى لە ناوچەكانى خۆتان دا بەڕێوە دەچن، كە

وروژێنەرت بۆ فەراهەم دەكات تا پێكەوە لە گەڵ منداڵەكەت دا ئاوێتەيان بن. ئەمانە  تيمەكەمان دەرفەتى گەمەى 

دەتوانن هەلێكت بۆ بڕەخسێنن تا لەگەڵ تيمەكەمان بەيەك بگەن و نوێترين پەيامە گرنگەكانى كۆمەڵەكەت پێ بگات و  

 ييەكانى تر دا. ئاگاداريان بيت و پشتيوانيت بكەن لە دەست ڕا گەيشتنت بە خزمەت گوزارييە خێزان

 

 زانياريى بە سوود:  

 بۆ باوان / سەرپەرشتيارانە تا پێكەوە لەگەڵ منداڵەكانيان ئامادە بن  •

ساڵە، هەرچەندە ئێمە دەزانين كە دەشێت سەخت بێت   4بمێنە و گەمە بكە بۆ مندااڵنى خوار تەمەن  •

رى لێ بن خەريكى يارى بن،  و منداڵى ت پێڕەوکەكۆرپەيەكى پچووك لەگەڵ خۆت بهێنيت لە كاتێك دا كە 

لەبەر ئەوە بمێنە و گەمە بكە بۆ كۆرپەشمان بۆ منداڵى پێ نەگرتووش ئامادە كردووە، هەروەها كاتى چيرۆك 

 و قافيە.

كاتژمێر بەردەوام دەبێت و هەر كاتێك بێيت دەرگا بە ڕووت دا كراوەيە، هەرچەندە   2بمێنە و گەمە بكە  •

 ێيت بۆ ئەوەى زۆرترين لە دانيشتنەكان سوودمەند بيت! پێمان باشرە چەندى زۆر بتوانيت ب

 

 

 

 ياريى منداڵە 
 ياريى منداڵە چە؟

ساڵ تەواو پڕ لە ئەزموونى  4مانگ و   18حەفتەييە بۆ باوان / سەرپەرشتيارانى مندااڵنى تەمەن نێوان  8كۆرسێكى 

 ەبێت و گەشە دەكات. خۆشى بۆ پێك هێنانى تێگەيشتنێك لەوەى منداڵ چۆن لە ڕێگاى يارييەوە فێر د

 حەفتە دا ئەمانە بە دەست دەهێنيت:  8لە ماوەى 

 تێگەيشتن لەوەى چۆن يارى يارمەتيى گەشە سەندنى جەستەيى دەدات  •

 تێگەيشتن لەوەى چۆن يارى يارمەتيى خۆشنووديى سۆزدارييانە دەدات لە ڕێگاى كتێب و چيرۆك و قافيەوە.  •

 دنەوەى پەرە پێ بدات.ريارمەتيى منداڵ دەدات كارامەييەكانى بير ك تێگەيشتنە لەوەى چۆن يارى  •

 تێگەيشتنە لەوەى چۆن يارى يارمەتيى منداڵ دەدات زمانى پەرە پێ بدات. •

 تێگەيشتنە لەوەى چۆن يارى يارمەتيى پەرە سەندنى قسە و زمان زانين دەدات. •

ى بدات لە بنيات نان و دروست كردنى تێگەيشتنە لەوەى چۆن يارى لەگەڵ منداڵێكى تر دەتوانێت يارمەت •

سۆز بۆ يەكترى پيشان دان؛ بۆ باوانيش خۆشى و شادى  هەست و پەيوەندى دا؛ بايەخ بە يەكترى دان و

 دەبێت. 

  

 

 زانياريى بە سوود: 

• 8 X 2  .كاتژمێر دانيشتن هەن كە پشوو بە خواردنى سووك و خواردنەوەوەيش لە هەر دانيشتنێك دا هەيە 

 دەستپێكى خێرا دايەنگايەكى فەراهەم كردووە كە لە اليەن دەستەيەكى خاوەن توناوە بەڕێوە دەبرێت.  •

ى    3پڕ بكەنەوە لە ئاستى  AGOREDيەكى  بڕوانامەباوان / سەرپەرشتيارانى بەشدار لەم گرووپە دا دەتوانن  •

 وەرگيران. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( و   Flying Start)دەستپێكى خێرا Parents Plusپارێنتس پڵەس 

 ( Cardiff Parenting 0-18لە كارديف 18-0)باوانێتيى   Parents Firstپارێنتس فێرست

 پارێنتس پڵەس و پارێنتس فێرست كێن؟ 

ناسێكى فێركارەوە ڕابەرايەتى دەكرێين، پشتيوانيى باوانێتى لە سەر ئاستى تاكە كەسى  ئێمە تيمێكن لە اليەن دەروون 

لە ناو ماڵ دا يان لە شوێنى كۆمەاڵيەتى پێشكەش دەكەين. تيمەكەمان سامانێك لە ئەزموونى هەيە لە كار كردن لەگەڵ  

تيمەكانمان دا گرنگى بەوە دەدەن كە  باوان / سەرپەرشتياران و مندااڵن و كەسانى الو دا. دەروون ناسەكان لە ناو 

چۆن مندااڵن و كەسانى الو بير دەكەنەوە، هەست دەكەن، ڕەفتار دەكەن و گەشە دەكەن. تيمەكە چاودێرى و  

ڕاهێنانى بەردەوامى هەيە كە لە اليەن دەروون ناسەكانەوە پێشكەشيان دەكرێت تا دڵنيا بن لەوەى كارەكانمان بە  

 ن ناسانە تێر و پڕ دەكرێت. توێژينەوە و تێۆريى دەروو

 پارێنتس پڵەس و پارێنتس فێرست چۆن چۆنى لەگەڵ خێزانەكان دا كار دەكەن؟ 

ساڵ دايە   18-0ئێمە كار لەگەڵ باوان يان سەرپەرشتيارانى ئەو مندااڵن و كەسە الوانە دەكەين كە تەمەنيان لە نێوان 

هۆى جيا جيا هەن بۆ تێكەاڵو بوونمان بە كار كردن لەگەڵ   لە ناو ماڵى خۆيان يان لە شوێنە كۆمەاڵيەتييەكان دا. زۆر

خێزانەكان دا. دەشێت نيگەرانيت لە بارەى پەيوەندييەكەت بە منداڵەكەتەوە يان لە بارەى هەڵس و كەوتى منداڵەكەتەوە  

 يان لە بارەى چۆنيەتى گەشە كردن و پەرە سەندنى كارامەييەكانى منداڵەكەتەوە هەبێت. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زانياريى بە سوود: 

بە سەردانت لەو شوێنەى لێى دەژيت دەست پێ دەكەين بۆ ئەوەى زياتر و باشتر خۆت و خێزانەكەت بناسين. ئەمەش  

بۆ تۆ و بۆ منداڵەكەت دەرفەتێكە تا زياتر لە ئێمە شارەزا بن و هەر گۆڕانكارييەكيش كە ئارەزوو بكەيت بيان كەيت،  

پێمان بڵێيت، بۆ ئێمەش دەرفەتە كە پێكەوە بڕيار بدەين لە كارمان دا لەگەڵ ئێوە دا وەك خێزان، زياتر تيشكۆمان لە  

سەر چى چڕ بكەينەوە. دەشێت بۆ ئێمە ئەوەش سوود مەند بێت كە قسە لەگەڵ كەسەكانى باخچەى مندااڵن /  

 لەگەڵ خۆت و خێزانەكەت دا كار دەكەن، قسە بكەين. قوتابخانەى منداڵەكەت دا يان لەگەڵ ئەو كەسانەى تر دا كە 

هەر كاتێك لەسەر تيشكۆ خستنە سەرى كارمان ڕێك كەوتين لەگەڵت دا، ئەوا بە گشتى حەفتەى جارێك سەردانتان  

 دەكەين، بۆ نزيكەى يەك كاتژمێر بۆ هەر دانيشتنێك، بۆ ماوەيەك كە لەسەرى ڕێك دەكەوين.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Parents as Partnersباوان وەك هاوژين 
 باوان وەك هاوژين چيە؟

باوان وەك هاوژين بۆ ئەو باوانانەيە كە كە دەيانەوێت وەك هاوژين پێكەوە كار بكەن لە پێناو بەرژەوەنديى  •

 منداڵەكەت يان منداڵەكانت. 

تەنها لە كارامەييەكانى  باوان وەك هاوژين لە پەيوەندييەكانى نێو هەموو خێزانەكە ورد دەبێتەوە، نەك  •

منداڵ، شێوازەكانى تەرزى خێزانى بە   –باوانێتى. پەيوەنديى باوان لە نێو خۆيان دا، پەيوەندييەكانى باوان 

 انە لە بەر چاو دەگيرێن. ودرێژايى چەندين پشتيان و خۆشنووديى ڕۆژ بە ڕۆژيان، هەموو ئە

نتان لە نێو خۆتان دا وەك دايك و باوك. هەردوو پشتيوانى لە باوان دەكات لە بەهێز كردنى پەيوەندييەكا •

ساڵەوە  18دايكەكەش و باوكەكەش لە دانيشتنەكان دا بەشدار دەبن. ئەم باوانانە دەبێت تەمەنيان لە سەروو 

 ساڵيان هەبێت.  11بێت و النى كەم يەك منداڵى تەمەن خوار 

چارەسازەوە، يەكێك لە ڕەگەزى نێر و يەكێكى تر لە  دانيشتنە حەفتانەكان هەر حەفتەيەك لە اليەن جووتێك  •

 ڕەگەزى مێ، ڕێك دەخرێن. 

 باوان وەك هاوژين بە دەست هێنانى ئەنجامى لەم بوارانە دا سەلماندووە: •

 باشتر كردنى پەيوەندييەكانت و گفتو گۆى نێوان خۆت و باوك يان دايكى منداڵەكەت -

 كردنى خۆشنوودى و سەركەوتنى منداڵەكەتبەهێز كردنى پەيوەندييە خێزانييەكانت و باشتر  -

 ان و گرژييەكانى ژيانى خێزانيتکئيدارە دانى ئالينگارييە -

 كەم كردنەوەى تێك گيران لە پەيوەندييەكانت دا  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حەفتەى كۆرسەكە دا لە چەندين بابەت شارەزا دەبيت، لەوانە: 16لە ماوەى 

 گەيشتنى جووت باوان.پەيوەندى و گفت و گۆ و لەيەك   •

 ئەو ڕۆاڵنەى هەر يەك لە دايك و باوك لە خێزان دا دەيگێڕێت.  •

 .Extended familyپەيوەندييەكانى خێزان و خێزانى بە خزم و خوێشەوە  •

منداڵ و كاريگەريى چۆنيەتى باوانێتى كرانمان لە ڕابوردوو دا لەسەر ئەو   –پەيوەندييەكانى نێوان باوان  •

 مان وەك باوان دەيانگرينە بەر. ڕێگايانەى ئێستا خۆ

دانيشتنەكان تێكەڵەيەك لە چاالكيى خولقێنەرانە و ڤيديۆ كليپ و وت و وێژ لە خۆ دەگرن لەگەڵ ئەو قسانەى كە  

ڕابەرانى گروپەكانيش دەيانكەنە سەربارى ئەمانە و مەوداش هەيە بۆ قسە كردن لەسەر ئەو شتانەى كە بۆ تۆ و  

مەودايەكى ئەمينە بۆ بە وردى باس كردنى ئەو شتانەى كە دەشێت سەخت و خەمناك   بەالى تۆوە گرنگن. گرووپەكە

بن، هەروەها مەودايەكيشە بۆ گفت و گۆى زيندوو و خۆشى و شادى و ناسينى كەسانى تر كە دەشێت ئەوانيش بە  

 هەمان بار و دۆخى وەك ئەوەكانى تۆ دا تێپەڕينێتن. 

 

 زانياريى بە سوود: 

• 16 X 2 شتن هەن كە لە هەر دانيشتنێك دا پشوويەك بۆ خورادنێكى سووك و خواردنەوەيەك كاتژمێر داني

 هەيە. 

پێمان باشە كە ئامادەى هەر شانزدە دانيشتنە كە بيت بۆ ئەوەى زۆرترين بەش لە پرۆگرامەكە وەربگريت.   •

 هەردوو دايكەكەش و باوكەكەش پێويستە قايل بن پێكەوە ئاماەى گرووپەكە ببن. 

 جووت كەس دەكرێت كە باوانن.  7 – 5شكەش بە گرووپێكى پێك هاتوو لە پرۆگرامەكە پێ •

بۆ ئەوەى سوود لەم پرۆگرامە ببينيت، پێويست دەكات لەگەڵ يەكترى قسە بكەن لە بارەى ئەوەى چۆن   •

 ئارەزوو دەكەن منداڵەكانتان گەورە بكەن و پێيان بگەيەنن. 

وە كە لە اليەن دەستەيەكى خاوەن تواناوە بەڕێوە  لە كارديف دايەنگايەكى فەراهەم كردو 18-0باوانێتيى  •

 دەبرێت. 

لە كارديف پێش وەختە لەگەڵ باوانەكان / سەرپەرشتياران كۆ دەبێتەوە بۆ ئەوەى پچكەوە   18-0باوانێتيى  •

 بڕيار بدەن ئايا پرۆگرامەكە گونجاوە بۆتان يان نا. 

ڕێكارەكانى ياساى تايبەتى خێزانى دايت، ئەوا  ئەگەر لە ئێستا دا لە ناو ڕێكارەكانى سەرپەرشتى دايت يان لە  •

 ناتوانيت ئامادەى پرۆگرامەكە بيت. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پرۆگرامى بە هێز كردنى خێزانەكان       
 پرۆگرامى بە هێز كردنى خێزامەكان چيە؟ 

باوانيش. پرۆگرامى گەيشتن بە تەمەنى مێر منداڵى دەكرێت سەردەمانێكى سەخت بێت بۆ هەم كەسانى الويش و بۆ 

بە هێز كردنى خێزانەكان سەلماندوويەتى كە لەم تەمەنى گۆڕان كارييانە دا يارمەتى و پاڵپشتيى باوان و كەسانى 

حەفتەييە بۆ هەر خێزانێك كە لە كارديف نيشتەجێ   7الوى كردووە. پرۆگرامى بە هێز كردنى خێزانەكان كۆرسێكى 

 ساڵى هەبێت.  14ڵ و  سا 10بێت و كەسانى الوى تەمەن نێوان 

 م شتانەى خوارەوە دەكەن: ەباوان / سەرپەرشتياران ئ 

 باس و خاس لەوە دەكەن كە كەسانى الو لەم تەمەنە دا چۆن و چين  •

 پالن دا دەڕێژن چۆن كێشە و گرفت لەگەڵ كەسانى الو دا چارەسەر بكەن •

 بير دەكەنەوە لە چۆنيەتى پيشان دانى خۆشەويستييان و بايەخ دانيان  •

 ساڵ دەناسن  14  -10ان / سەرپەرشتيارانى ترى خاوەن كەسانى الوى تەمەن نێوان باو •

يان تيا دا بە كار دێت كە بار و دۆخ و هەڵوێستى جيا جياى خێزانى تر پيشان   DVDدانيشتنەكان دى ڤى دى  •

 دەدەن 

 ەن چەندين چاالكى ئەنجام دەدەيت كە لە پەيوەندييەكەت دا لەگەڵ منداڵەكەت دا يارمەتيت دەد •

 كەسە الوەكان ئەمانە دەكەن: 

 فێر دەبن چۆن مامەڵە لەگەڵ گرژى  •

 بكەن 

 پالن بۆ ڕێگا چارە بۆ بەرگرى   •

 كردنى فشار لە هاو شانەكانيانەوە

 بكەن 

 فێر دەبن چۆن باوان / سەرپەرشتياران  •

 بنرخێنن 

 كەسانى الوى ترى هاو تەمەنى  •

 خۆيان دەناسن

 چاالكييەكان يارى و گەمە دەكەن، لە  •

 دا بەشدار دەبن، كارامەيى نوێ 

 فێر دەبن و خۆشى و شادى دەبينن! 

 

 

 

 

 

 

 

 بە هێز كردنى خێزانەكان بۆ ئەوە داڕێژراوە كە: 

 يارمەتيى باوان بدات لە بنيات نانى خاڵە بە هێزەكانيان لە پيشان دانى خۆشەويستى و دانانى سنوورەكان دا •
ەكانيان لە مامەڵە كردن لەگەڵ فشار دا دروست بكەن و پەرە پێ بدەن و  يارمەتيى كەسانى الو بدات كارامەيي •

 هەروەها ئاييندەيەكى پۆزەتيڤ بنيات بنێن
 پشتيوانى لە پەرە پێدانى كەسى و كۆمەاڵيەتى بكات لە ئامادە كارى دا بۆ سااڵنى مێر منداڵى  •
 متمانەى باوان لە دانان و ديارى كردنى سنوور دا زياد بكات •
 الى كەسانى الو بنيات بنێت متمانە لە •
يارمەتيى كەسانى الو بدات تا ئامانجەكانيان بۆ ئاييندەى خۆيان ديارى بكەن و لە بە دەست هێنانى  •

 ئامانجەكانيان دا پشتيوانييان بكات
يارمەتيى كەسانى الو بدات كارامەييەكانيان بنيات بنێن لە پێناو خۆ الدان لە كێشە و گير و گرفت لەگەڵ   •

 ماددەى بێهۆش كەر و ئەلكۆهۆل
 يارمەتيى گواستنەوە بەرەو قوتابخانەى ناوەندى بدات •
 هاوسۆزى لە كەسانى الو دا دروست بكات  •
يارمەتيى كەسانى الو و باوان بدات لە دەست نيشان كردن و دۆزينەوەى توانا پۆزەتيڤەكان و خاڵە   •

 بەهێزەكانى يەكترى 
كەسە الوەكانى خۆيان بۆ بە دەست هێنانى ئەزموونێكى پۆزەتيڤانە لە پاڵپشتيى باوان بكات لە يارمەتى دانى  •

 سااڵنى مێر منداڵييان دا
 وت و وێژ و گفت و گۆى خێزانى بەهێزتر بكات    •

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زانياريى بە سوود: 

 كاتژمێر دانيشتن ئامادە دەبێت، بە گشتى لە ئێواران دا دانيشتنەكان دەكرێن.   X 2 7خێزانەكەت  •

لە كاتى يەكەم كاتژمێر دا، باوان و كەسە الوەكان لە گرووپى لێك جيا دا كۆ دەبنەوە، لە كاتى كاتژمێرى   •

 ن. دووەم دا پێكەوە يەك دەگرنەوە و كۆ دەبنەوە بۆ ئەوەى چێژ لە گەمەكان و چاالكييەكان ببين

لە كارديف دايەنگايەك فەراهەم دەكات كە لە اليەن دەستەى خاوەن تواناوە بەڕێوە دەبرێت بۆ   18-0باوانێتيى  •

 ئەوەى منداڵە پچووكترەكانيش ئامادە بن. 

 



 

 

 فاميلى لينكس 
 بنكەى تەندروستيى سۆزدارييانە

 

 مێرمندااڵنى قسەكەر 
 

 مێرمندااڵنى قسەكەر چيە؟ 

كرێت سااڵنى مێرمنداڵى هەم بۆ ەپێ لەوە دەنێت كە د Family Linksمێر مندااڵنى قسەكەرى سەر بە فاميلى لينكس 

باوانيش و هەم بۆ خودى مێ منداڵەكانيش دژوار و بە ئالينگارى بن. مێر مندااڵنى قسەكەر دروست كردنى شێوازە  

دروستييەكى ئاوەزى و سۆزدارييانەى چاك پێك بهێنن و  پەيوەندييەك هان دەدات كە يارمەتيى كەسانى الو بدات تەن

دروست بكەن، چونكە لە قۆناغى گاستنەوە دان بەرەو تەمەنى پێگەيشتوويى و هەراشى و بناغەى ژيانێكى خێزانيى 

 Parentئارامتر و خۆش بەختانە تر دادەڕێژن. مێر مندااڵنى قسەكەر لەسەر شانى پرۆگرامى بەخێو كردن بۆ باوان 

Nurturing Programme  .ە 

مێر مندااڵنى قسەكەر بابەتێكى حەفتانە دەهێنێتە پێش، لە نێويان دا شتێك لە بارەى پێشينە و تيۆرى، و دەرفەت بۆ  

باوان دەڕەخسێنێت ئەو ئەزموونانەيان بخەنە بەر باس و ئاڵو گۆڕيان بكەن كە پەيوەندييان بە بابەتە هێنراوە  

 ، هەندێك ستراتيجيى بە سوود بۆ لە ماڵەوە بە كار هێنان دەهێنێتە پێش. پێشەكانەوە هەيە و سەربارى ئەوەش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حەفتە دا لە چەنددين بابەت شارەزا دەبيت، لەوانە:  4لە ماوەى 

 دەوێت  ندااڵنمێر مندااڵن چييان لە باوانيان دەوێت و پێويستييانە و باوانيش چييان لە مێر م •
 هەستەكانى پشت ڕەفتارەكان )هى ئێمەش و هى ئەوانيش( ناسينى  •
 تێ گەيشتن لە مێشكى مێر منداڵ  •
 Socialقسە كردن لە بارەى مەسەلە دژوارەكانەوە، وەك: ماددەى هۆشبەر و ئەلكۆهۆل، ميدياى كۆمەاڵيەتى  •

Media سێكس ، 

 دۆزينەوەى ڕێچكە بۆ بنيات نانى پێكەوە كار كردن و هاوكارى  •
 پێكەوە وتو وێژ كردن و قسە كردن گرنگيى  •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زانياريى بە سوود: 

• 4 X 2   كاتژمێر دانيشتن هەن و لە هەر دانيشتنێكيش دا پشوويەك بۆ سووكە ژەمێكى خواردن و

 خواردنەوەيەك هەيە.
 پێمان باشە بۆ هەموو دانيشتنەكان بێت و ئامادە بيت.  •
خۆشحاڵين بە هاتنت بۆ دانيشتنەكان، ئيتر خۆت بە تەنها بێيت يان لەگەڵ هاوژينەكەت يات خزمێكى تر كە لە   •

 ى منداڵەكەت دا يارمەتيت دەدات.سەرپەرشتي
 باوان پێك دێت.  12پرۆگرامەكە بە شێوازێكى نا فەرمى پێشكەش دەكرێت لە گروپێك دا كە لە دەوروبەرى  •

  10پرۆگرامەكە زۆر بۆ ئەو باوانانە گونجاوە كە منداڵى پێش مێر منداڵى و مێر منداڵيان هەيە كە تەمەنيان  •

 ساڵ و بەرەو ژوور تر بێت. 
لە كارديف دايەنگايەكى فەراهەم كردووە كە لە اليەن دەستەيەكى خاوەن تواناوە بەڕێوە دەبرێت، بۆ   باوانێتى  •

 ئەو منداڵە پچووكانەيە كە ئامادە دەبن.  



P  ى سێپاتەى مێر مندااڵن 
P  ى سێپاتەى مێر مندااڵن چيە؟ 

 

P  ى سێپاتە 
P  بارەى ڕەفتاريانەوە نيگەرانن يان دەيانەوێت پەرە سەندنى ى سێپاتەى منداڵ بۆ باوانى ئەو مێر مندااڵنەيە كە لە

بدات لەوە تێ بگەن كە بۆچى مێر منداڵەكەت بەو   انەكێشە و گرفتەكانيان ڕا بگرن. دەيەوێت يارمەتيى ئەو باوان
ار و  ە دەيكات و دەيبينيت. دەرفەتێكى ناياب بۆ ناسينى باوانەكانى تر دەڕەخسێنێت كە بە بکشێوەيە ڕەفتار دەكات 

دۆخى هاوشێوە دا تێ دەپەڕن و نيگەرانيى هاوشێوەيان هەيە و لە پاڵيشى دا چەند كارامەييەكى جۆرا و جۆرى  
 باوانێتى كردنيش فێر دەبيت. 

 حەفتە دا شارەزاى كۆمەڵێك بابەت دەبيت، لە نێويان دا:  8لە ماوەى 

 چى شتێك كار لە ڕەفتارى مێر منداڵ دەكات •
 ێر منداڵ هان بدەين و بەرەو پێش ببەين مامەييەكانى چۆن چۆنى پەرە سەندنى كار •
 ئيدارە دانى ڕەفتارى نەگونجاو و ناشايستە •
 فێر كردنى چۆنيەتى خۆ بە خۆ ڕێك و كۆك كردنى سۆزدارييانە  •
 ۆخى مەترسيدار دپالن دانان بۆ ڕەفتارى سەركێشانە و بار و •
 دايە.  پالن دانان بۆ سەربەخۆ بوونى مێر منداڵەكەت كە لە زياد بوون •

ى ڕێبەرى هەموو باوانێك بۆ مێر مندااڵن پيشانت دەدات ڕێگا ستراتيجييەكان لە ژيانى واقيعى دا   DVDدى ڤى دى 

چۆن كار دەكەن و ناميلكەى ئەركەكانيش ئەو ئامرازانەت پێ دەبەخشێت كە بۆ دەستپێكێكى پۆزەتيڤانەى باوانێتى 
 كردن، ڕاستەوخۆ پێويستيت پێيان دەبێت. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 زانياريى بە سوود:    

 باوان هەن.  12بە گشتى لە دانيشتنێكى گرووپ دا دەور و بەرى  •

كاتژمێرى بۆ   X 2 5حەفتە دا پێشكەش دەكرێت، بە دانيشتنى  8ى سێپاتەى مێر مندااڵن لە ماوەى   Pگرووپى  •

 دانيشتنى ڕاهێنانى جێ بە جێكارى لە ماڵەوە.  3هەر گرووپێك و 

خولەك تەلەفۆنت بۆ دەكەين تا    30 –  15بۆ ڕاهێنانى جێ بە جێكارى لە ماڵەوە، هەر حەفتەيە و )بۆ ماوەى  •

و پشتيوانيت بكەين لە چارەسەر كردنى كێشە و گرفتەكان دا لە كاتێك دا كە لە ماڵى خۆت دا  يارمەتيت بدەين 
 كارامەييەكان تاقى دەكەيتەوە. 

و بۆ پيرۆزبايى كردنيش   –دوايين دانيشتنى گرووپ دەرفەتێكە بۆ خستنە ڕووى هەر پرسيارێك كە هەبێت  •
 ێنيت! لە خۆت بە بۆنەى ئەو پێشكەوتنە گەورەيەى بە دەستى دەه

لە كارديف دايەنگايەكى فەراهەم كردووە بۆ ئەو منداڵە پچووكترانەى كە ئامادە دەبن و لە   18-0باوانێتيى  •

 اليەن دەستەيەكى خاوەن تواناوە بەڕێوە دەبرێت. 



 

P   ى سێپاتەى زياد كراو 
 

 P  ى سێپاتەى زياد كراو چيە؟ 

 ى سێپاتەى   Pبە گشتى لەم كاتە دا 

 تەواو كردووە پێش ئەوەى مێر مندااڵنت 

P  .ى سێپاتەى زياد كراو بكەيتP   ى 

سێپاتەى زياد كراو تاكە كەسانە پێشكەش بەو باوانانە دەكرێت كە تووشى گرژى بوون و بەو هۆيەوە واى لێ هاتووە 
باوانێتى كردن بۆيان سەخت بێت. لەو بژاردانەى دەخرێنە بەر دەست ئيدارە دانى گرژى و هەڵ كردن لەگەڵ  

 ۆزەكان و / يان باشتر وتو وێژ و بەيەك گەيشتنە لەگەڵ هاوژينەكەت. س
كۆرس دا هەڵدەبژێرن، ئەوانە   –لە نێو سێ كورتە   Cardiff Parenting 0-18لە كارديف  18-0تۆ و باوانێتيى 

ئەنجام  كۆرسانە  -هەڵ دەبژێرن كە بۆ باش و دروستن. دەتوانيت يەكێكيان يان دوانيان يان هەرسێكى ئەم كورتە 
 . هەمووى بە پێى پێويستييە كەسييەكانى خۆتن. بدەيت

  Pى كراوەكانى يارمەتيت دەدەن كار لە سەر هەر كام لە ڕێچكە ستراتيجييە دياردانيشتنەكانى ڕاهێنان  .１
ى سێپاتەى مێر مندااڵن بكەيت، لەوانەى كە كێشەت لەگەڵيان هەبووە. بايەخى زياترت   Pى سێپاتە لە 

پێ دەدرێت و يارمەتيى زياتر دەدرێيت بۆ ئەوەى يارمەتيت بدرێت وەك باوان، زياتر هەست بە متمانە  
 بە خۆ بوون بكەيت. 

ن كارامەيى هەڵ كردن لەگەڵ ئەو گرژييە ڕۆژانانە دا بە  يارمەتيى باوان دەدەكارامەييەكانى هەڵ كردن  .２
دەست بهێنن كە دەكرێت باوانێتى كردن ناڕحەت بكەن. فێر دەبيت سۆزەكان چۆن كار دەكەن، فێر  

دەبيت چۆن پالن دابنێيت بۆ ئارام كردنەوەى هەوا و بارى دەروونيت، خۆت ئامادە بكەيت بۆ هەڵوێست  
تەنانەت چۆنيەتيى خۆ خاو كردنەوە. ئەمە تەكنيكەكانى خۆ خاو كردنەوە  و بار و دۆخە پڕ گرژييەكان و 

و چۆنيەتى چاودێرى كردنى بيرۆكە و بيرە بە خەياڵ دا هاتووەكان و ڕوو بە ڕوو بوونەوەى بيرۆكە و 
 خەياڵە نێگەتيڤ و نا ئاوەزييەكان و هەروەها پێك هێنانى پالنەكانى هەڵ كردن لە خۆ دەگرن. 

 هانى خۆت و  هاوژينپشتيوانيى  .３
 هاوژينەكەت دەدات باشتر وەك  
تيم پێكەوە كار بكەن. يارمەتيت  

 دەدات
 وتو وێژ و بە يەك گەيشتنت باشتر 
 بكەيت، تێك گيرانەكانت چارە سەر 
 بكەيت، پاڵپشتيى يەكترى بكەن و  
 كێشەكان پێكەوە چارە سەر بكەن. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوود: زانياريى بە 
 

 ى سێپاتەى مێر مندااڵنت تەواو كردووە.  Pى سێپاتەى زياد كراو بكەيت،  Pپێش ئەوەى دەست بە  •

خولەك دەخايێنێت و بە گشتى   90 – 60كۆرسێك لە سێ دانيشتن زياتر نيە. هەر دانيشتنێكيش   –هەر كورتە  •

 تاكە كەسانە، هەر بۆ خۆت لە ماڵى خۆت دا يان لە شوێنێكى كۆمەاڵيەتى دا،  پێشكەش دەكرێت. 
 0دانيشتن ئەنجام بدەيت، ئەويش لەسەر ئەوە ڕادەوەستێت خۆت و باوانێتيى  8تا  3پێويست دەكات بتوانيت  •

 بە سوودترين بێت.   لە كارديف لەسەر كامە ڕێك دەكەون كە بۆ تۆ 18 –

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 باوان و سەرپەرشتياران و كەسانى الو چييان لە بارەى ئێمەوە وتووە: 
 

"لە گرووپى بە خێو كردن بۆ باوان دا بە تەواوەتى        

هەست بە ئاسوودەيى دەكەم. كەشێكى لە ڕادە بەدەر  

 گەرم و گوڕ و ڕاشكاو و ڕاستگۆيە." 

"ئەو چەند حەفتە كەمەى بەرەو پێش چوونە وا هاتە پێش  

هەستێكى پۆزەتيڤانەم ال دروست  چاو كە ئومێدێك هەبێت. 

بووە كە لە ماوەيەكى دوور و درێژ دا بۆ يەكەم جارە  

 ( پارێنتس پڵەس و پارێنتس فێرستدەبمە باوان." )

"من پێم خۆشە بۆ هەر باوانێك ڕاسپێرم بچێتە پرۆگرامى بە خێو كردن بۆ 

باوانەوە، بە تايبەتى باوانى نوێى وەك خۆم. هەزاران زانياريى بە سوود و  

ايندەش بەردەوام يارمەتيدەر فێر بووم كە دەستم بە بە كارهێنانيان كرد و بۆ ئ

 دەبم لە بە كار هێنانيان. تيمەكە هەموويان مايەى سەرام بوونمان بوون،

"كچەكەم زۆرى حەز لە دايەنگاكە كرد. لە بارى ئاسايى دا كاتێك لە  

شوێنى ترى سەرپەرشتيى مندااڵن بە جێى دەهێڵيت نيگەران دەبێت و  

دەگرى، بەاڵم هەر لە يەكەم دانيشتنەوە چێژى لەم دايەنگايە بينى.  

هەموو حەفتەيەك بيرۆكەى جيا جيا و چاالكيى جيا جيا و سووكە ژەمە  

هەندێكيان لە ئەنجامى پێويستى / داواكارى /   – خواردن هەن

ناوازەيە! ميهرەبانى و  –ئارەزووى ديارى كراوەوە ئامادە دەكرێن 

هاوسۆزى و بە هەستييەكى دانسقە هەيە. بە بوونى ئەم دايەنگايە ئيتر  

لەوە دڵشاد تر نابم! كچەكەم پاش دانيشتنەكان بە درێژايى حەفتەكە  

 هەر باسى دەكات. سۆپاس بۆ ئێوە." 

كۆرسێك و ئەزموونێك و وانەيەك  بەهێز كردنى خانەوادەكان

و چارەسەرێكى ناوازە بوو بۆ كێشە و گرفتە گەورەكانمان.  

و هەموو تيمەكە لە گرووپەكە دا لە ڕادە بە دەر ناياب بوون 

بارو دۆخى خێزانەكەمان لە ئەنجامى ئەوە دا بە تەواوى  

 ە بووەوە. نپێچەوا

"فێر بوون لە بارەى گەشە سەندن و هەواى دەروونەوە واى لێ كردووم دەرك  

بەوە بكەم كە ئەو دەيەوێت لە كاتى خۆى دا شت بكات و هەموو ئەوەى كە من  

ئێستا كەمتر دڵە ڕاوكێم  بتوانم بيكەم لێ تێ گەيشتنى و پشتيوانى كردنيەتى. 

 پارێنتس پڵەس و پارێنتس فێرست( هەيە." )

"ئەگەر بير لە گرۆبرەين دەكەيتەوە، ئەوا بيكە! ڕێگايەكى  

مەزنە بۆ ناسينى باوانانى تر و فێر بوونى چۆنيەتى پەرە  

كۆرپەلەكەشت ئێگجار نايابە  سەندنى كۆرپەلەكەت و بۆ 

كە دەست بە گەمە لە دايەنگا دەكات. كۆرسێكى نايابە، 

 شتێكى زۆر چاكە!" 

"ئێستا زۆر زياتر متمانەم  

بە خۆمە و دەتوانم هەڵ  

 بكەم." 

"ئێستا دەزانم چۆن  

فشارى  مامەڵە لەگەڵ 

 هاوشانانم دا بكەم."

"كات بە سەر بردن لەگەڵ باوانم دا زۆر  

زياتر لێكى نزيك كردينەوە و پێكەوە زۆر  

 خۆشمان بە سەر برد." 

"فێر بووم چۆن ئاراميى خۆم ڕابگرم و دەزانم كاتێك  

 هەستم بە گرژ بوون كرد، چى بكەم." 

من چێژ لە دانيشتنەكان وەر دەگرم چونكە دەزانم  

من دا دەژين و هيچ   هەمووان لە هەمان بار و دۆخى 

 كەسێك حوكمت بەسەر دا نادات."

(P )ى سێپاتەى مێر مندااڵن 


