
Dema em pêvendiyên aştî û hezgînîyê geş dikin, zarokên me hest dikin ku di ewlehî û hezgîniyê de ne. Zimanê pozîtîvî, baş guhdarî 
û hevdilî, weha dike malbat di tengahî û zorahiyê de, di demeke şad û aştî de bimînin. Dibe ku hin daxwazên zarok û nûciwanan 

hebin ku gengeşeyê pey xwe bînin. Lê em dikarin hin tiştan bikin daku xwe bi krîza aboriyê re biguncînin.

Zimanê erênî bikar bîne. Bi bandor e!
Wê tiştê ji xelkî re bêje ku tu dixwazî ew bikin, neku ew tiştê ku tu 
naxwazî, ew bikin: li dewsa tu bêjî “hawar neke” tikaye hêdîtir 
bipeyive”.

Stayişkirin, weha bandorê li ser xelkî çêdike ku hestên baş li ba 
wan çêbibin û bizanin ku tên nirxandin. Derbirînên sade yên wek 
“spas ku te sofre kom kirîye” yan jî “spas ku tu hay ji zarokan 
mayî” te cudahiyeke mezin çêkir. 

Bargiraniyê bi 
hev re rakin
Ew pirr zor e ku tu haydarê 
zarok û endamên malbatê jî bî, 
lê pirr hêsan dibe ku tu 
berpirsyariyên wan dabeş bikî.

Hewl bidin karên malê û 
çavdêriya zarok û erkên din bi 
wekhevî bi ser endamên 
malbatê de dabeş bikin.

Bernameya demên karkirinê bi 
temenmezinên malbatê re 
çêbikin.

Asayî ye dema ku tu hest dikî 
westiyayî, ji bo ku bêhnekê 
bidî, alikariyê bixwazî.

Hest dikî ku tu 
hêrs î? 

be û 

Xulekekê raweste. Pênc caran 
henaseyê bikşîne û bide. Pişte 
hewl bide aramtir bersîvê bidî. 
Milyonan dê û bav weha dibînin 
ku ev rêyeke bi bandor e-pir bi 
bandor. 

Dema dibînî ku dike gengeşê 
derkeve, ew gengeşe sist bike û 
eger çêbû, biçe jûreke din yan jî 
biçe derve.

Rûpela rênumayiyan binêre 
“dema em hers dibin” aram 
biser stres û hêrsê de zal be”.

Weke malbat, hin 
tiştên xweş ku 
em dikarin bikin
Bila her rojek, yek ji 
endamên malbatê dorevan 
be ji bo ku çalakiyekê ji 
malbatê re bike.

Û çendîn rêyan jî peyda bike 
daku demên xweş û taybet 
bi hevjîn û temenmezinên 
navamalê re derbas bikî!

Guhdarekî 
hevdil û çalak 
be
Guhdariya ewên din jî bike ku 
dipeyivin.

Vekirî be û nîşan bide ku tiştê 
ew dibêjin tu dibihîzî.

Û çêdibe berî ku bersîvê jî bidî, 
wê gotina wan kurt bikî ku te 
guhdar kiriye, bo nimûne 
bibêje: “weke min guhdarî kirî, 
tu dibêjî…”.

Ji bo bidestxistina babet û çavkaniyên sûddar serdana VIR bike eger di malê de tu tevgerên tundî dikî 
Ji bo agahiyên zêdetir, serdana vê lînka jêrîn bike:

Em mînaka mezin in ji 
zarokên xwe re 
Çawaniya axaftin û tevgerên me yên li hemberî xelkî, 
bandorê li ser wan jî çê dike!

Hewl bide di axaftinê de dilovan be bi her kesên di 
malbatê de ne; mezin û biçûk.

Gengeşeyên nebaş di navbera mezinên male de, dibe 
ku bandorê deyne ser tevgerên zarokên me.

Em çiqas bi zarokên xwe re bi aştî û hezgînî 
tevbigerin, ew jî ewqasî hest dikin ku di ewlehî û 
hezgîniyê de ne.
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