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 بە قوتابخانە بۆ  گەرانەوە لە یارمەتیدەربی چۆن
 تەندرووستەوە مێشکێکی

 منداڵەکەت بۆ 
 ئاسایی بەشێوەیەکی" قوتابخانە ئەزموونی بۆ گەرانەوە بۆ پەرۆشن خێزانەکان و قوتابیان لە زۆرێک کەوا دەزانین! ئاسایی نا شتێکی لە جگە نەبوو هیچ رابردوو ساڵی

 زۆر  منداڵەکەت سەرپەرشتیار/باوک و دایک وەکو بێت لەبیرت. دەبێت چۆن بۆیان نوێیە ساڵە ئەم هەروەها بگەرێنەوە،  دووبارە لەوەی دەبن نیگەران هەندێکیان ، "تر
 !بناسیت باش

 
 فشار  لە تێگەیشتن

 دامەزراندن،  دارایی،  ئاستەنگی دووچاری خێزانەکان لە زۆرێک. هەمەجۆر و جیاواز شێوەی بە هەبووا کەسێک هەموو لەسەر کاریگەری رابردوو ساڵی
 پرۆگرام بە الدانی نادادی،  گەواهیدەری هەموومان هەروەها. بوونەوە گەورە لێکترازانی و لەدەستچوون دووچاری هەندێکیان. بوونەوە  تەندرووستی و کۆمەاڵیەتی

 و دەنێت هەنگاو ئاسایی کۆمەاڵیەتی پەیوەندیەکی بەرەو زیاتریش کۆمەڵگاکەمان کە تەنانەت. کاتەدا لەو کۆمەڵگاکەمان لە بووینەوە دەمارگیری کاریگەری و
 لە هەندێک لەوانەیە. دەبێت جیاواز هەستەکانیان و دەکەن قوتابخانە نوێی ساڵی لەگەڵ مامەڵە جیاواز قوتابیان کەوا لەوەی ئاگادارین دەبنەوە،  کەمتر سنورەکانیش

 بۆ سروشتییە وەاڵمدانەوەی سۆزانە و هەست ئەو سەرجەم. بن  بێتاقەت و نیگەران هێشتا منداڵ هەندێک و بن دڵەڕاوکێدا لە دەکرێت  تر ئەوانی بن،  دلخۆش مندااڵن
 . بینیویانە ½1  رابردوو نیوی و سال ماوەی لە کەوا ئەزموونەی ئەو

 
 وەکو شتی هەندێک دووچاری لەوانەیە یاخود. دەکەن دوودڵی یان ترس بە هەست کەوا بلێت پێت منداڵەکەت لەوانەیە. دەرببردرێ شێوە بەچەندین بێتاقەتی دەکرێت

 بێ یان ماندوو خۆی ئاستی لە زیاد یان بکات،  پاشەکشە کەوا دەرکەوێ وا منداڵەکەت لەوانەیە. بن سۆزداری تەقینەوەی یان وروژان خەوتن،  کێشەی ئێشە،  سەر
 . بێت  خراپتر کێشەکە لەوەی بەر بدرێیت،  یارمەتی زووتر تاوەکو دەدات یارمەتیت دلتەنگی نیشانەکانی لە ئاگاداربوون. بێت ئۆقرە

 
 : بوونە دلتەنگی دووچاری کەوا بدەین گەنج کەسانی یارمەتی دەتوانین کە هەیە رێگا دوو

 بکەن دلتەنگی بە هەستکردن لەگەڵ مامەڵە دەدات یارمەتیان کەوا رێگایانەی ئەو دۆزینەوەی  بۆ یارمەتیدانیان •
 فشار  خودی کەمکردنەوەی لە یارمەتیدانیان بۆ رێگاچارە  دۆزینەی •
 

 تاوەکو فشار،  لەگەڵ مامەڵەکردن بۆ گرنگە ئامادەکراو ستراتیژی و ئامراز هەبوونی. بکەینەوە کەمی دەتوانین هەندێکجار بەڵکو ناکرێت،  فەرامۆش فشارێک هەموو
 . لەسەربێت  نەرێنیمان کاریگەری کەمتر منداڵەکانمان لەگەڵ ئێمە

 
 دەگەرێنەوە  قوتابخانە بۆ کاتێک منداڵەکەت یارمەتیدانی رێگاچارەکانی

 بدەیت منداڵەکەت یارمەتی کەس باشترین ببیتە تاوەکو بە،  خۆت ئاگاداری 
 مانگەی چەند لەو بەرێوەبردووە شتیان چەندین کە خێزانەکان و باوک و دایک بۆ سەختە ئەمە بەتایبەت. بوو سەخت زۆر کاتێکی ئەمە هەمووان بۆ

 لەسەرووی رادەپەرێنی،  کار داواکاریەکانی کەوا لەکاتێکدا زیاتر فێربوون، بۆ دەگرێتەوە لەمالەوە منداڵەکەت هاوکاریکردنی ئەمەش. رابردوو
 . هتد و بدە بەتەمەن خزمانی بەو گرنگی و ماڵەوەبە بەرپرسیاریەتیەکانی
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 لە ئاگاداربوون. باشترینە  تۆ بۆ شتێک چ دەزانی خۆت. بیت تەندرووست و دلخۆش بدات یارمەتیت تاوەکو بۆخۆت بکەیت تەرخان کاتێک رۆژێک هەموو بدە هەوڵ
 . منداڵەکانت  یارمەتیدانی بۆ بەهێزە ئامرازێکی سەختەکاندا کاتە و ناسەقامگیری لەکاتی کامەرانیت و ەوندرووستی

 
 : یارمەتیدەربێت دەشێت وتووین پێیان سەرپەرشتیار و باوک و دایک کە بۆچوونێکە چەند ئەمە پێبکەیت،  دەست ئەوەی بۆ

 
 بە  هەست تاوەکو  بکە باش خەوت رۆتینی پێدەبەخشن، باشت وزەی کەوا هەڵبژێرە خواردنانە ئەو – بدەیت سەرەتاییەکان شتە  بە کات هەوڵبدە •

 .وەربگرە راهێنان و پاک هەوای لە  چێژ هەروەها بکەیت، بوژانەوە
 
 تاوەکو بەکاربهێنە نیشانەیەک  وەکو ئەمە. لەسەرە  زۆرت قورساییەکی کرد بەوە  هەستت کاتێک بکە تێبینی و بە سەرخۆت  فشاری ئاستی ئاگاداری •

 . پێدەبەخشێت  چێژت  کە بکە شتێک یان ،"خۆتبی" نەبێ هیچ تاوەکو  وەربگرە پشو رۆژ درێژایی بە  رۆژانە. وەربگریت  پشوویەک
 
 . دەکەیت  بێتاقەتی یان نیگەرانی بە هەست کاتێک هەڵمژە لەسەرخۆ و قوڵ  کەمێک هەناسەیەکی •
 
 ئەم خولەک پێنج تەنانەت. بکەیتەوە رەتیان  یان هەڵیانسەنگێنی ئەوەی  بەبێ وەربگریت بەهەندیان هەولدە و بگری  بیرۆکەکانت لە  گوێ هەوڵبدە •

 . بکات درووست ئەرێنی کاریگەری دەکرێت بکەیت ئارامە  ئەندێشە جۆرە
 
 . بکە ئەوە دەتوانی کە ئەوەی بدە؛ بەخۆت پشوویەک. بەخشندەبە خۆتدا لەگەڵ •

 بکە  قسە قوتابخانە بۆ گەرانەوە بە سەبارەت منداڵەکەت لەگەڵ
 دەشێت مندااڵن. بکات  چی پێشبینی کە بکە قسە منداڵەکەت لەگەڵ و منداڵەکەت بۆ چۆنە قوتابخانە بۆ گەرانەوە کە بیربکەیتەوە تاوەکو بدە بەخۆت کات هەندێک
 دەرببرن،  نیگەرانیەکانیان تاوەکو پێبدەیت دەرفەتیان کە گرنگە. هۆکارەوە چەندین بەهۆی ئەمەش قوتابخانە بۆ گەرانەوەیان بە  سەبارەت بکەن دڵەڕاوکێ بە هەست

 .بۆی تامەزرۆن زۆربەیان و وەردەگرن لێ چێژی کەوا بێتەوە بیر قوتابخانەیان بەشەکانی تاوەکو بدەیت یارمەتیان هەروەها

 ئاسایی ترسێک هەر دەتوانی. بەسەردابێت گۆرانکاریان هەفتە بە هەفتە یان رۆژ بە رۆژ دەشێت هەستەوە و سۆز لەرووی چونکە بکە منداڵەکەت چاودێری
 هەرزەکاری و زاڵبن بەسەریدا دەتوانن جیاوازن،  شتەکان هەرچەندە. بکەیتەوە دلنیایان دووبارە دەتوانرێت و ناسەقامگیری بۆ بەرپەرچدانەوەیەک وەکو بکەیتەوە

 . هاوکاربن کە لێدەبێت تریشی
 

 پێکەوە لیستێک جۆرە بەم. هاورێکانیان بینینەوەی دووبارە وەکو یارمەتیدەربێت بێنیتەوە،  منداڵەکەت بیری بە قوتابخانە بۆ گەرانەوە ئەرێنی الیەنی ئەگەر دەکرێت
 گوێدانە بەبێ دەبن،  سەالمەت خۆیان و دەکرێن پشتیوانی  دەستپێدەکات،  قوتابخانە کاتێک بخەرەوە منداڵەکانت بیری. لێیە حەزیان کە شتانەی بەو سەبارەت بکە ئامادە
 . دەبێت تێکەڵ یان ئۆنالین بەشێوەی دەبێت،  بەتەواوەتی  گەرانەوەیە ئەم ئاخۆ ئەوەی
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 بێت تایبەتەکان گۆرانکاریە لە ئاگات
 . قوتابخانە ئەمساڵی بۆ دەکەن گەورە گۆرانکاری پێشبینی کە کەسانەی ئەو بۆ هەیە تایبەتی ئاڵەنگاری و واتا قوتابخانە بۆ گەرانەوە

 قسەیان . رووبەروو فێربوونی بۆ دەگەرێنەوە چونکە دەبێت جیاوازیان ئەزموونی ساڵ ئەم ساوایان،  باخچەی چونە پارساڵ کە بچوکەکانمان تەمەن فێرخوازە نمونە،  بۆ
 . فێرکربوونیان دەربارەی پرسیارکردن بۆ جیاواز دەرفەتی و هاورێکانیان لەگەڵ یاریکردن بۆ زیاتر دەرفەتی نمونە بۆ جیاوازبن،  دەشێت کە شتانەی ئەو لەسەر بکە لەگەڵ

 
 چونکە هەیە کە لەوەی بن دوودڵ زیاتر دەشێت نوێ،  قوتبخانەیەکەی دەچنە یان کردووە،  دواناوەندی قۆناغی خوێندنی بە دەستیان کەوا قوتابیانەی ئەو شێوە،  بەهەمان

 تەختەکەتەوە لەرێگەی بەردەستە کە بقۆزەوە دەرفەتێک هەموو. قوتابخانە سەردانیکردنی پێشتر وەکو لەدەستداوە،  ئاساییان گواستنەوەی و گۆرانکاری ئەزموونی
 یان بکەن،  بۆرد یان قوتابخانە ماڵپەری سەیری پێکەوە گەورەتر،  مندااڵنی بۆ. قوتابخانە  راستەوخۆی سەردانیکردنی یان ئۆنالین سەردانی ئەنجامدانی بەمەبەستی

 لە چاودێریکردن بۆ لێدەبێت زۆری هەرزەکاری کەوا  دلنیابکەوە منداڵەکەت دووبارە. بزانن زیاتر تاوەکو ماڵەوەتان،  دەنێردرێتە کە بکەن زانیاریانە بەو ەوەپێداچوون
 . ببن نوێیکەیان قوتابخانە شارەزای بدەن یارمەتیان بتوانن تاوەکو قوتابخانە

 
 ئەزموونیان لە بێت،  قۆناغە لەم هەیە منداڵت ئەگەر. وەستێنرا پەتاوە بەهۆی 12 پۆلی چونکە قوتابخانە دەگەرێنەوە زیادە سالێکی بۆ قوتابیان لە هەندێک کۆتاییدا،  لە

 هەبێت،  یارمەتی و زیاتر دلنیاکردنەوەی کەمێک بە پێویستی منداڵەکەت لەوانەیە. هاتووە پالنەکانیاندا بەسەر گۆرانکاری و لەدەستداوە  شتەکانیان چۆن کە تێدەگەیت
 . هەبێت  لەناکاوە گەرانەوە ئەم دەربارەی جیاوازیان هەستێکی چەند دەکرێت و دانەنابێت قوتابخانەیان گەرانەوەی پالنی پێدەچێت چونکە

 باوەکان  ڕۆتینە ناساندنی بە دەستبکە
 بەکاری قوتابخانە لەکاتی کە لەوەی بێت نزیک کە خشتەکەت سەر بگەرێیتەوە تاوەکو دەستپێبکەیت لەسەرخۆ بتەوێت لەوانەیە بووەتەوە،  نزیک کۆتاییەکەی هاوین

 . بخۆیت نان ئاسایی  لەکاتی زیاتر یان لەخەو هەستیت زووتر سەرجێ،  بگەرێیتەوە زووتر ئەوەبێت مانای ئەمە لەوانەیە. دەهێنیت
 . وادەکەیت ئاسایی کاتی لە چونکە کۆبکەیتەوە قوتابخانە پێداویستیەکانی دەتوانی

 هاورێکان لە کەم ژمارەیەکی لەگەڵ سەردانێک یان بکەن،  قوتابخانە پیاسەی پێکەوە نمونە،  بۆ. دەبێت یارمەتیدەر قوتابخانە چوونە بچوک،  تەمەن منداڵی بۆ
 .پێکەوەبوون لەسەر رابێن تاوەکو رێکبخە

 
 . ئاسایی رۆتینی بۆ گەرانەوە بۆ دابنێن پالن هەروەها چۆنە،  رۆتینەکانیان ئەوەی لەسەر بدەیت هانیان دەتوانی گەورەترن،  مندااڵنەی ئەو بۆ

 
 قوتابخانە بۆ گەرانەوە بە سەبارەت گفتوگۆ دەستپێکردنی

 : بکە پرسیارانە ئەم رەچاوی منداڵەکەت،  لەگەڵ گفتوگۆکردن لە

 قوتابخانە؟  بۆئەمساڵی بکەیت پێوە  پەیوەندی دەکەیت کێ چاوەرێی •
 خوێندن؟ ئەمسای بۆ بدەیت ئەنجامی دەخوازیت  کەوا چییە شتە تەنها ئەو •
 بنێین؟ لەسەربنیاد خۆمانی کە  هەیە شتێک ئایا دوورمەودا؟  خوێندنی لەکاتی کرد خۆیان کاری بەراستی  کەوا  چین ستراتیژیانە ئەو •
 قوتابخانە؟  بەمساڵی سەبارەت چۆنن هەستەکانت •
 دەکات؟  دلخۆشت کەوا چییە شتە  یەک ئەو •
 بیت؟ نیگەرانی کەمێک هەیە شتێک هیچ ئایا •
 قوتابخانە؟  دەربارەی بکەیت ئاسودەیی بە تاوەکوهەست بدەم یارمەتیت چۆن دەتوانم •
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 زیاتربەدەستبخەم؟  زانیاری دەتوانم چۆن

 گۆرانکاریەکی هەر و دەکەیت پێشبینی کە شتانەی بەو سەبارەت زانیاری نوێترین بۆ بکە قوتابخانە ماڵپەری بۆردی سەیری •
 . زانیاریەک/ لەناکاو

 .بکە رێنماییەکان و گشتی تەندرووستی ئاگاداریەکانی و هەواڵەکان بۆ بەدواداچوون •
 .Take Care of Yourself Tip Sheet لەرێگەی وەربگرە بەخۆت گرنگیدان بیرۆکەی •
 . ئەنجامبدە مێشک تەندرووستی انەیرۆژ چااڵکی •
 

 . 19-کۆڤید و میشک تەندرووستی بە تایبەت و زیاتر زانیاری بۆ ماڵپەرەکەمانەوە لەرێگەی بکە قوتابخانە بۆ گەرانەوە بەشێ /COVID- 19 سەردانی
 
 

: زیاتر زانیاری وەرگرتنی بۆ بکە ماڵپەرەکە سەردانی

Children’s Mental Health Ontario 

Psychology Foundation of Canada 

Anxiety Canada 
 

Wellness Together Canada 
 

19 Youth Mental Health Resource -COVID

Hub Kids Help Phone 

Diversity Parents For 
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https://smho-smso.ca/
https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-take-care-of-yourself/
https://smho-smso.ca/blog/12-easy-and-fun-mental-health-practices-to-try-with-your-children-at-home/
https://cmho.org/
https://drive.google.com/file/d/1Tg1GOPzpCmGGZyURmwPb3G_cfBvzsYz4/view
https://drive.google.com/file/d/1okccgmjrU5NBQ09ARgvq55ic7Q8HZcnU/view?%5C=sharing
https://ca.portal.gs/
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub
https://kidshelpphone.ca/
https://www.parentsfordiversity.com/

