
کاتێک ئێمھ برەو بھ پھیوەندیی ئاشتییانھ و پڕخۆشھویستی دەدەین، منداڵھکانمان ھھست بھ پارێزراوبوون و خۆشویستران دەکھن. زمانی ئھرێنی، گوێگرتنی 
چاالکانھ و ھاسۆزی، ھاوکار دەبن بۆ ئھوەی خێزان لھ کاتی گرژی و گوشاردا، لھ کھشێکی شاد و  ئاشتییانھدا بمێنێتھوە. کاتێک منداڵ یان ھھرزکار داوای شت 

دەکھن، رەنگھ مشتومڕ دروست ببێت، بھ�م ئێمھ دەتوانین ھھندێک شت بکھین کھ ھاوکار بێت بۆ ئھوەی لھگھڵ گوشاری داراییدا خۆمان رێک بخھین.

زمانی ئھرێنی بھکار بھێنھ، کاریگھرە!
 ئھو شتھ بھ خھڵک بڵێ کھ دەتھوێت بیکھن، نھک ئھو شتھی کھ ناتھوێت
"، بڵێ "تکایھ ھێواشتر قسھ بکھ "بیکھن: لھ جیاتی بڵێی "ھاوار مھکھ

 ستایشکردن، وا لھ خھڵک دەکات کھ ھھستی باشیان لھسھر خۆیان ال
 دروست بێت و بزانن کھ دەنرخێنرێن. دەربڕینی سادەی وەک "سوپاس کھ
"، دەتوانن " یان "سوپاس کھ ئاگات لھ منداڵھکھ بوو  سفرەکھت کۆکردەوە

جیاوازییھکی گھورە دروست بکھن.

 بارگرانییھکھ
بھیھکھوە ھھڵبگرن
 ئھوە زۆر قورسھ کھ ئاگات لھ منداڵ و
 ئھندامان دیکھی خێزانھکھ بێت، بھ�م

 زۆر ئاسانتر دەبێت کاتێک
بھرپرسیاریھتییھکان دابھش دەکرێن

 ھھوڵبدەن کاری ناوماڵ و چاودێری
 منداڵ و ئھرکھکانی دیکھ بھ یھکسانی لھ
نێوان ئھندامانی خێزاندا دابھش بکھن

 خشتھیھک بۆ کاتھکانی کارکردن لھگھڵ
 گھورەسا�نی دیکھی ناو ماڵھکھدا

دروست بکھن

 ئاساییھ ئھگھر ئھو کاتھی ھھست بھ
 ماندوویھتی و گرژی دەکھیت، داوای
 ھاوکاری بکھیت بۆ ئھوەی پشوویھک

وەربگریت

 ھھست بھ گرژی و
تووڕەیی دەکھیت؟

 بۆ یھک خولھک بوەستھ. پێنج جار
 ھھناسھ ھھڵمژە و بیدەوە. پاشان ھھوڵبدە
 ئارامتر وە�م بدەیتھوە. ملیۆنان دایک و

 باوک پێیان وایھ کھ ئھمھ رێگایھکی
.کاریگھرە- زۆر کاریگھر

 کاتێک دەبیتنیت خھریکھ دەمھقاڵێ
 دروستدەبێت،  مشتومڕەکھ را بگرە و

 ئھگھر دەتوانیت، بچۆ بۆ ژوورێکی دیکھ
یان بچۆ دەرەوە

 بڕوانھ پھڕەی رێنماییھکانی "ئھو کاتھی
" و "ھێمن بھ و بھسھر  تووڕە دەبین

 "سترێس و گرژیدا زاڵبھ

 ھھندێک شتی
 خۆش کھ

 دەتوانین وەک
خێزان بیانکھین

با ھھر رۆژێک، یھکێک لھ 
ئھندامانی خێزان نۆرەی خۆی 

وەربگرێت بۆ ئھوەی چاالکییھک بۆ 
ھھموو خێزانھکھ ھھڵبژێرێت

ھھروەھا رێگاگھلێکیش بدۆزەوە بۆ 
ئھوەی کاتی خۆش و تایبھت لھگھڵ 

ھاوبھشی ژیان و گھورەسا�نی دیکھی 
نێو ماڵھکھتدا بھسھر ببھیت!

 گوێگرێکی
 ھاوسۆز و چاالک

بھ
 گوێ لھوانی دیکھ بگرە کاتێک قسھت

لھگھڵدا دەکھن

 کراوە بھ و ئھوە نیشان بدە کھ ئھو شتھ
دەبیستیت کھ ئھوان باسیدەکھن

 تھنانھت دەکرێت پێش ئھوەی وە�م
 بدەیتھوە، ئھو شتھ کورت بکھیتھوە کھ
 لھوانھوە گوێت لێ بووە، بۆ نموونھ

: "وەک گوێم لێ بوو، تۆ  بڵێیت
دەڵێیت...

ئھگھر لھ ماڵھوە ئھزموونی توندوتیژی دەکھیت، بۆ دەسکھوتنی بابھت و سھرچاوەی بھسوود سھردانی ئێرە بکھ  
بۆ زانیاریی زیاتر، سھردانی ئھم لینکانھی خوارەوە بکھ:

ئێمھ نموونھی با�ی منداڵھکانمانین

چۆنیھتیی قسھکردن و رەفتاری ئێمھ لھ بھردەم خھڵکی دیکھدا، 
کاریگھریی لھسھر رەفتاری ئھوانیش دادەنێت!

 ھھوڵبدە بھ میھرەبانییھوە لھگھڵ ھھموو کھسێک لھ خێزانھکھدا قسھ
بکھیت؛ گھورە و بچووک

 بۆی ھھیھ گفتوگۆی خراپ لھ نێوان گھورەکانی ماڵدا، کاریگھریی
 .نھرێنی لھسھر منداڵھکانمان دابنێت

 چھندی ئێمھ پھیوەندیی ئاشتییانھ و پڕخۆشھویستی لھگھڵ
 منداڵھکانماندا پیادە بکھین، ھێندە ئھوان ھھستی پارێزراوبوون و

خۆشویسترانیان لھال دروست دەبێت

دایبابێتی لھ سھردەمی کۆرۆنادا
ماڵھوە لھ  خێزان  گونجانی  پێکھوە 
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