
ط.ابارتق ريطاز    د نوامنت



توامنند   از طريق ارتباط.

خوددوستان و نزدیک اقوام سایر و والدین با مستحکم و نزدیک روابط به تولد زمان از کودک 
رشد، فرایند باشد، بیشتر او در شدن درک و شدن داشته دوست حس هرچه است. وابسته 

شد.خواهد طی بهتر او در استقالل به رسیدن و یادگیری 

زندگی ند ارزشمسالهای خنستین آن در کودکان که میدهد نشان  ارتباط«طریق از »توامنند 
ای رابطه فرزندشان تولد زمان از میتوانند چطور والدین و دارند نیاز چیزهایی چه به خود 

بردارد.گام زندگی مسیر در محکم قدمهایی با بتواند او تا کنند ایجاد او با مستحکم 

خودشان روابط و نیازها از نباید ن والدیکه معناست این به همچنین  ارتباط«طریق از »توامنند 
یا همسر با تنهایی، )به بگذارند وقت خودشان برای شرایطی هر در والدین اگر بشوند. غافل 

کنند.قوا جتدید خود فرزند با روزمره زندگی ادامه برای میتوانند آنگاه دوستانشان(، 

جسمییکی نزدو متاس 

و پدر مادر، با بدنی متاس به خردسال کودکان 
دارند.احتياج نزديک افراد ديگر 

شما بدن گرمای دارد دوست شما فرزند ←  
و بشنود را شما صدای کند، احساس را 

به را خود کودک کند. نگاه شما چهره به 
سو اين به خود با و بگيريد آغوش در کرات 

نگاه او به کنيد، نوازش را او ببريد، سو آن و 
بزنيد.حرف او با و کنيد 

چه که داد خواهد نشان شما به فرزندتان ←  
متاس و نزدیکی از کافی اندازه به هنگام 

ميکشد، خميازه او وقتی است. برده بهره 
را خود چشمان يا ميگرداند بر را خود روی 

دارد.نياز استراحت به او ميمالد، 

ونه گبه اوايل در بايد شما فرزند کالسکه ←  
را شما بتواند شما کودک که باشد ای 

ببيند.روی پياده هنگام 



اطمينانو خاطر سودگی آ

آشنا، شخصی به همواره خردسال کودکان 
که دارند احتياج اطمينان قابل و دسترس در 

باشد.آنها نیازهای پاسخگوی بتواند 

»صحبت شما با ابتدا از شما کودک ←  
چهره، حاالت صداها، طريق از ميکند«: 

کودک عالئم اين به کردن. گريه و حرکات 
کنيد.توجه خود 

نياز چه به کودکتان بفهميد کنيد تالش ←  
پاسخ او نياز به سریعًا االمکان حتی و دارد، 

احساس شما فرزند ترتيب بدين دهيد. 
سبب ميتواند که ميفهمد و ميکند امنيت 

باشد.کاری اجنام 
به ورود راه یمی صمو زديک نفردی آغوش ←  

شما کودک برای را آشنا نا و جديد دنیایی 
ميسازد.هموار شکل بهترين به 

مکاملهو توجه 

کمال و متام توجه به دائمًا خردسال کودکان 
نيازمندند.بزرگساالن 

کنار در هميشه روز طول در کنيد تالش ←  
باشيد.داشته حضور خود فرزند 

را اشیائی نام کنيد. صحبت خود کودک با ←  
تعريف او براي بگوييد. او به ميبيند که 

هستيد.کاری چه اجنام حال در که کنيد 
توجه با نوزادی سنني در حتی شما کودک ←  

چهره به ميکند. گوش شما حرفهای به 
ميکوشد گاهی و ميکند نگاه شما 

ضبط را صداها اين کند. تقليد را صداهایی 

بدين کنيد: تکرار بازی حالت به را آنها و 
شکل کودکتان با « »مکاملات خنستني ترتيب 

ميگيرند.

اميندلبستگی 

دارند نياز نزدیکی افراد به خردسال کودکان 
غمگني و ميکنند امنی نا احساس وقتی که 

و بوده آنها پيش اند، ترسیده يا هستند 
باشند.مراقبشان 

راد فابني ماهگی هشت حدود از کودکان ←  
ميشوند.قائل متايز آشنا کمتر افراد و آشنا 

افرادی به نسبت شما کودک است ممکن ←  
رفتاری دارد آنها با کمتری آشنایی که 

دهد. نشان پذيرش عدم يا ترس با همراه 
نيز خانواده اعضای دارد امکان افراد اين 

باشند.
بگيريد جدی را خود کودک احساسات ←  

اطرافيان به بتواند تا بدهيد زمان او به و 
پيدا جرأت کودک اينکه برای کند. اطمينان 

نزديک فرد از و بردارد را گامها خنستني کند 
که موقع هر بتواند بايد بگيرد، فاصله 

بازگردد.او سوی به بخواهد 



شناخنت رمسيت ه ب
بودنمنحصربفرد 

شيوه به بتوانند دارند نياز خردسال کودکان 
کنند.طی را رشد فرآيند خود خاص 

خلق و استعدادها تولد بدو از کودک هر ←  
به منحصر دارد. را خود خاص خوی و 

کودک بشناسيد. رمسيت به را او بودن فرد 
نکنيد.مقايسه کودکان ديگر با را خود 

سرعت با تا يد بدهزمان خود کودک به ←  
برای اين اگر حتی کند، رشد خود خاص 

است.دشوار گاهی شما 
اجنامش پس از بی خوبه کودکتان آنچه به ←  

باشيد.شاد او با و کنيد توجه ميآيد بر 

تواناییهای به اطمینان 
شخصی

اين و مستقل جتربيات به خردسال کودکان 
امری مسبب ميتوانند خودشان که احساس 

دارند.نياز باشند 

به شدیدی ميل پايني سنني از کودکان ←  
به دارند. کارها از بسیاری شخصی اجنام 

به امين چارچوبی در دهيد اجازه خود فرزند 

در  ًمثالبپردازد، خود اطراف محيط کشف 
بازی.زمني در يا آپارمتان 

به تماد اعشما فرزند به مستقل جتربيات ←  
برای مهم اصلی اين ميدهند. نفس 

است.آمیز موفقیت آموخنت 
تا بدهيد زمان خود کودک به بنابراين ←  

در و پوشيدن مانند را روزمره کارهای 
کند.امتحان شخصًا لباس آوردن 

محرکرشد محيط 

متنوع، حسی جتربيات به خردسال کودکان 
احتياج کودکان ساير با جتاربی و بسيار حرکت 

دارند.

بيخطر یای اشبا فرزندتان بدهيد اجازه ←  
ها جعبه يا کاغذ ها، مالقه ظروف، مانند 
آزمايش به طبیعی اشیای با و کند بازی 

بسیاری چیزهای او طريق اين از بپردازد. 
ميآموزد.

شدیدی ميل همچنني خردسال کودکان  ←  
اين حالت بهترين دارند. کردن حرکت به 

يک  ًاقالروز هر بتواند کودکتان که است 
جنب به و کرده بازی باز فضای در ساعت 

رشد تقويت باعث اين بپردازد. جوش و 
ميگردد.او روانی و جسمی 



شرایطی ايني پسنني از خود رزند فبرای ←  
ها بچه ديگر با مرتبًا بتواند تا کنيد فراهم 

باشد.ارتباط در 

گیریجهت 

الگوهایی و شفافيت به نياز خردسال کودکان 
قرار خود سرمشق را آنها بتوانند که دارند 

دهند.

روندهای و مشخص روزانه رنامه ب←  
کودک برای را مطمئن چارچوبی تکرارپذير 

زمانهای کنيد سعی ميکنند. فراهم 
خانوادگی غذایی های وعده برای منظمی 

بگيريد.نظر در فرزندتان خواب و 
به ود خندگی زدوم سال از شما کودک ←  

بايد دارد: نياز مشخصی های مشی خط 
يا دارد را کارهایی چه اجنام اجازه بداند 

فرزندتان برای را قوانني وقتی ندارد. 
رعايت را آنها ميتواند بهتر بدهيد، توضيح 

به شما فرزند باشيد! داشته صبر اما: کند. 
را قوانني اين تا دارد نياز زیادی زمان 

کند.عمل آنها به بگيرد ياد و بشناسد 

فرزندان الگوهای مهمترين و خنستني شما ←  
که نيست معنا بدان اين اما هستيد. خود 
باشيد.نقص و عيب بی نبايد 

باواریادر مفید لینکهای 

www.elternbriefe.bayern.de 
www.elternimnetz.de

www.erziehungsberatung.bayern.de 
www.familienbildung.bayern.de 

www.familienbildung-by.de  
www.familienhandbuch.de

www.familienstuetzpunkte.bayern.de 
www.koki.bayern.de

www.schwanger-in-bayern.de
www.stmas.bayern.de

www.zbfs.bayern.de 

دولتیمفید لینکهای 
 www.bzga.de بهداشت(آموزش برای فدرال )مرکز

www.familien-wegweiser.de
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زبانيت تقو

از که دارند نياز افرادی به خردسال کودکان 
کنند.صحبت آنها با تولد بدو 

برای و وانيد بخر شعخود کودک برای ←  
اجنام کاری چه حلظه در که دهيد شرح او 

او با و کنيد تعريف قصه او برای ميدهيد. 
بنشينيد.مصور کتابهای متاشای به 

خودتان زبان با که است اين حالت بهترين ←  
اصل اين بزنيد. حرف خود فرزند با 

والدين زبان است. صادق سنني متام برای 
آن بر بعدها کودک که است ای شالوده 

ميآموزد.دیگری زبانهای مبنا 
زبانهای به ن والدياز يک هر که صورتی در ←  

زبان به بايد کدام هر ميکنند، تکلم متفاوتی 
کند.صحبت کودک با خود 

 

 محتاطانه برخورد 
هارسانه با 

کمال و متام توجه به همواره خردسال کودکان 
نيازمندند.خود والدين 

ای وقفه تيد، هسخود فرزند با که وقتي ←  
کنيد. ايجاد ها رسانه از استفاده در 

و همراه تلفن و کنيد خاموش را تلويزيون 
بگذاريد.کنار را وسايل ساير و تاپ لپ 

انه رساز نبايد ساله سه از کمتر کودک ←  
کند. استفاده منايش صفحه دارای های 
او به زیادی فشار طريق اين از است ممکن 
شود.بيقرار نتيجه در و شده وارد 

دارای های انه رساز که خردسالی کودک ←  
از چیزی منيکند استفاده منايش صفحه 

برای کودک برعکس: – منيدهد دست 
افراد، با مستقيم ارتباط به یادگیری 

نياز کردن بازی برای زمان و زياد حرکت 
دارد.

زيادصبر 

نياز والدینی و زياد صبر به خردسال کودکان 
خود روی از را فشار چگونه ميدانند که دارند 

بردارند.

خود رزند فاز مراقبت هنگام به ين والدگاه ←  
عاصی و ميگيرند قرار شديد فشار حتت 

بدنی تنبيه را کودک ميخواهند و ميشوند 
کودک است! خطرناک کار اين اما کنند. 

نکنيد!بدنی تنبيه هرگز را خود 
فشار شما به حد از بيش فرزندتان وقتي ←  

اينکه از کنيد! تأمل ای حلظه کرد، وارد 



  :

اطمينان دارد قرار امنی جای در فرزندتان 
خودتان به کنيد تالش سپس و کنيد حاصل 
دهيد.آرامش 

رار قشديد فشار حتت مکررًا که تی صوردر ←  
دنبال به که است مهم بسيار ميگيريد، 
باشيد. ماندگار تسکینی 

وریفی ایمناهرو ک مک

 والدینبرای رایگان تلفن خط 
  0800 – 1110550

 صبح 11 تا9   جمعهتا دوشنبه 
 عصر7  تا5  شنبه/پنجشنبهسه 

 والدینویژه آنالین مشاوره خدمات 
 www.bke-elternberatung.de

يکاننزدتوسط مراقبت 

افرادی و محرکها به نياز خردسال کودکان 
دارند.خانواده از خارج در صمیمی 

پرستاران ويشان، خو اقوام اقبت مر←  
ميتواند شما فرزند از کودکستان يا بچه 

باشد. داشته بر در او برای منفعتهایی 
مراقبتهای اين که باشيد داشته توجه 

نکنند.تغيير مدام و باشند اتکا قابل اضافی 
راد فاتا دارد زمان به نياز شما کودک ←  

بشناسد ميکنند مراقبت او از که را جدیدی 
روندی رو، اين از کند. اطمينان آنها به و 

به بتواند او اينکه برای احتياط با و آرام 
است.اهميت حائز کند عادت جديد افراد 

تند هسندتان فرزمراقب که رادی افبا دائمًا ←  
باشيد.داشته اطالعات تبادل 

www.bestellen.bayern.de سفارش:ارسال حنوه 

، Jacobs Foundationبنیاد همراه به ارتباط«، طریق از »توامنند اصلی پروژه تکوین خاطر به  Elternbildung CH مؤسسه از 
مینمائیم.تشکر 
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