د وابستګي

له الرې ځواکمن.

د وابستګي له الرې ځواکمن.
یو ماشوم د زوکړې راهیسې مور او پالر او د اعتامد وړ نورو افرادو رسه نږدې اړیکې ته اړتیا لري .هرڅومره چې ماشوم د مینې او درک
ډیر حس ولري ،ښه وده کولی يش ،زده کړه کولی يش او خپلواک روزل کیږي.
"د وابستګي له الرې ځواکمن" ښیې چې یو ماشوم د زوکړې لومړي کال کې څه اړتیاوې لري او څنګه مور او پالر کولی يش د خپل ماشوم
رسه قوي اړیکه ټینګه کړي ـــ او ماشوم د همدغې له الرې خپل ژوند النور قوي پیل کړي.
"د وابستګي له الرې ځواکمن" به پدې معني هم وي چې مور او پالر خپلې اړتیاوې او اړیکې هم باید له یاده ونه بايس .که تل مور او پالر
تنها د ځان لپاره ،دوه نفري او خپلو ملګرو لپاره وخت ځانګړی کړي ،نو د ماشوم د ورځني ژوند لپاره ځان النور پیاوړی کوي.

بدين ارتباط
تنکي ماشومان د مور او پالر او نور د اعتامد وړ افرادو رسه بدين
ارتباط ته اړتیا لري.
← ستاسې د ماشوم خوښیږي چې ستاسې تودوخه حس کړي،
ستاسې غږ واوري او څهره مو وویني .خپل ماشوم مو په غیږ
کې ونیسئ ،وې نازوئ ،هغه ته وګورئ او وررسه خربې وکړئ.

← هرکله چې ستاسې ماشوم په کايف توګه تاسې رسه نږدې والی او
ارتباط ولري ،پخپله یې تاسې ته ښیې .کله چې ماشوم ارږمی
وبايس ،سرتګې یې بل لور ته ګرځي یا سرتګې یې سولوي ،نو ارام
او خوب ته اړتیا لري.

← د ماشوم کالسک باید په پیل کې داسې تنظیم شوی وي چې
ماشوم د تګ په وخت کې وکولی يش تاسې ته وګوري.

ډاډ او اعتامد
ماشوم تل د ډاډ وړ ،موجود او د اعتامد وړ فرد ته اړتیا لري چې د
هغه اړتیاوې پوره کړی يش.
← ستاسې تنکي ماشوم له پیل څخه تاسې رسه "خربې" کوي :د
غږونو ،د مخ حالت ،حرکاتو او ژړا له الرې .د خپل ماشوم دې
پیغامونو ته توجه وکړئ.

← هڅه وکړئ پوهه شئ چې هغه څه يش ته اړتیا لري او ګړندی
د هغه د اړتیا پوره کولو په لټه کې شئ .ستاسې ماشوم د
احساس له الرې ډاډمن کیږي او زده کوي چې څنګه کولی يش
اغیزه واچوي.

← د اعتامد وړ فرد د غیږې څخه یو بریالی ماشوم یوې نوې او
ناپیژندل شوې دنیا ته دننه کیږي.

ډاډه ارتباط
تنکي ماشومان د ډاډ وړ افرادو ته اړتیا لري چې د اضطراب،

توجه او خربې

ناراحتۍ او ویرې په وخت کې د هغوی ترڅنګ وي.
← د شاوخوا  8میاشتو عمر څخه ماشوم د ډاډ وړ افرادو او بې

تنکي ماشومان تل د لویانو مکمل توجه ته اړتیا لري.

باوري افرادو ترمینځ تفکیک او توپیر کول پیلوي.

← هڅه وکړئ چې ورځني ژوند کې په مکرر ډول یوڅه وخت په

ورڅخه ډډه کوي چې ورباندې لږ باور لري .دا پیښه حتی د

بشپړه توګه د خپل تنکي ماشوم رسه اوسئ.

← د خپل ماشوم رسه خربې وکړئ .هغه شیان چې ګوري د هغو

← ستاسې ماشوم هغه خلکو رسه په یوڅه ویره چلند کوي او
کورنۍ د غړو په اړه هم ممکن پیښ يش.

← د ماشوم دې حس ته جدي پام وکړئ او هغه ته وخت ورکړئ

نومونه ورته ووایاست .په کوم کار چې بوخت یاست هغه ورته

چې وکولی يش ډاډ السته راوړي .ماشوم ته د ډاډ وړ افرادو

ترشیح کړئ.

څخه د جالکیدو جرآت ورکولو لومړۍ مرحلې لپاره ،ماشوم باید

← ستاسې ماشوم حتی د ماشومتوب له لومړي وخت څخه تاسې
ته په دقت غوږ نیيس .هغه ستاسې مخ ته ګوري او هڅه کوي
چې ځینې وختونه ستاسې غږ تقلید کړي .دغه غږونه ضبط کړئ
او د لوبې په شکل یې ورته تکرار کړئ :لدې الرې د ماشوم رسه
ستاسې لومړنۍ "خربې" پیلیږي.

وکولی يش هره شیبه ستاسې خوا ته راستون يش.

په فرد پورې د انحصار منل
ماشومان د خپلو ځانګړنو پربنسټ د ودې امکان درلودو ته اړتیا لري.
← هر ماشوم د زوکړې راهیسې خپل ځانګړی خوی او عادت لري.

← هغه تجربې چې ماشوم پخپله زده کوي ،هغه په خپل ځان ډاډه
کوي .دا د بریالۍ زده کړې ترټولو مهمو اصولو څخه یو دی.

← د همدې لپاره ماشوم ته وخت ورکړئ چې ورځني کارونه لکه د
پوښاک اغوستل او ایستل پخپله تجربه کړي.

د هغه دغه ځانګړنې او خصوصیتونه وپیژنئ .هیڅکله خپل
ماشوم د نورو ماشومانو رسه مه پرتله کوئ.

← خپل ماشوم پریږدئ چې د خپل رسعت له مخې پرمختګ او وده
وکړي ،حتی که دا حالت ځینې وختونه ستاسې لپاره سخت هم
وي.

← هغه شیانو ته توجه وکړئ چې ستاسې ماشوم یې د ښه تررسه
کولو وړتیا لري او تاسې وررسه د هغه په تررسه کولو خوښ
اوسئ.

د پرمختګ هڅونکی چاپیریال
ماشومان بډایه ګټور تجربو ته اړتیا لري چې د نورو ماشومانو د
فعالیت او تجربې رسه وي.
← خپل ماشوم پریږدئ چې پخپله د ورځني خوندي وسایلو لکه
لوخو ،کفګیر او څمڅۍ ،کاغذ یا بکسونو رسه لوبې وکړي او په
طبیعي ډول د هغوی رسه تجربه پیدا کړي .هغه د دغو په اړه
ډیر څه زده کوي.

په خپلو وړتیاو اعتامد
ماشومان اړتیا لري چې شخيص تجربې تررسه کړي او اړتیا لري چې
حس کړي پخپله کولی يش په نورو شیانو اغیزه ولري.
← ماشومان د ماشومتوب له دورې څخه خورا ډیره هڅه کوي چې
ډیری کارونه پخپله تررسه کړي .ماشوم مو پریږدئ چې پخپله
شاوخوا چاپیریال په امن رشایطو کې کشف او وپیژين ،لکه کور یا
د لوبیدو ځای.

← ماشومان حرکت ،جذب او جوش ته هم خورا ډیره لیوالتیا لري.
غوره حالت دا دی چې ستاسې ماشوم لږترلږه په ورځ کې
یو ساعت په آزاده فضا کې لوبې وکړي او حرکت ولري .دا د
جسمي او فکري ودې د چټک کیدو المل کیږي.

← د ماشومتوب څخه په منظم ډول خپل ماشوم ته د نورو
ماشومانو رسه د لوبیدو او معارشت اجازه ورکړئ.

الره موندل

ګټور لینکونه:

تنکي ماشومان وضوح او الګو ته اړتیا لري چې هغوی ته په توجه

د بایرن آیالت کې:

رسه وکولی يش خپله الره مشخص کړي.

www.elternbriefe.bayern.de

← یوه د تل لپاره ورځنۍ برنامه او هره ورځ یو ډول چلند د

www.elternimnetz.de
www.erziehungsberatung.bayern.de

ماشوم لپاره یو امن چوکاټ رامینځته کوي .که امکان ولري هڅه

www.familienbildung.bayern.de

وکړئ چې په کورنۍ کې د خواړه خوړلو او د خوب مهالویش

www.familienbildung-by.de

شوي وختونه ولرئ.

www.familienhandbuch.de

← د ژوند د دوهم کال څخه وروسته ،ستاسې ماشوم اړتیا لري چې

www.familienstuetzpunkte.bayern.de

روښانه کړنالرې ولري :هغه باید پوهه يش چې د کومو کارونو

www.koki.bayern.de

د تررسه کولو اجازه لري او د کومو کارونو د تررسه کولو څخه

www.schwanger-in-bayern.de

منع دی .که تاسې خپل ماشوم ته قوانین ترشیح کړئ نو هغه

www.stmas.bayern.de

په اسانۍ کولی يش قوانینو ته درناوی وکړي .مګر :صرب ولرئ!

www.zbfs.bayern.de

ستاسې ماشوم ډیر وخت ته اړتیا لري چې دا قوانین زده کړي او
هغو ته درناوی وکړي.

← تاسې د خپل ماشوم لومړنۍ او ترټولو غوره الګو یاست .مګر
تاسې نباید کامل او د نقص پرته اوسئ.

په ټول هیواد کې:
www.bzga.de
www.familien-wegweiser.de

د ژبې هڅول
نوي زیږیديل ماشومان داسې کسانو ته اړتیا لري چې هغوی رسه د
زیږون له وخت څخه خربې وکړې.
← خپلو ماشومانو ته سندرې ووایی او کوم کار چې تررسه کوئ
هغه ورته ترشیح کړئ .ماشوم ته کیسه تعریف کړئ او د هغه
رسه انځوریز کتابونه وګورئ.

← د هر مور او پالر لپاره دا خربه سمه ده چې :ښه به دا وي
چې مور او پالر د خپل ماشوم رسه په مورنۍ ژبه وغږیږي.

← کله چې د خپل ماشوم رسه یوځای یاست ،نو رسنۍ بندې کړئ/
یو طرف ته یې کړئ .تلویزیون بند کړئ او ګرځنده تلیفون،
لټټاپ وغیره هم لیرې کړئ.

← د درې کلونو څخه کم عمر لرونکی ماشوم نباید د انځوریز
رسنیو (د نندارې صفحې) ته وګوري یا وررسه مرصوف يش .دا
رسنۍ د ماشوم د اضطراب او زیات فعال کیدو المل کیدی يش.

← هغه تنکی ماشوم چې انځوریز رسنۍ نه ګوري ،هیڅ شی له

السه نه ورکوي ،بلکه برعکس :ماشوم د زده کړې لپاره انسانانو
رسه مستقیم اړیکې ،او د لوبیدو لپاره ډیر تحرک او وخت ته
اړتیا لري.

د مور او پالر مورنۍ ژبه هغه پیيل ژبه ده چې ماشوم په
راتلونکي کې ورباندې خربې کول او غږیدل زده کوي.

← که چیرې مور او پالر په دوه بیالبیل ژبو خربې کوي ،نو باید
هریو د ماشوم رسه په خپله ژبه خربې وکړي.

ډیر صرب
تنکي ماشومان ډیر زیات صرب او داسې مور او پالر ته اړتیا لري چې
پدې خربه پوهه يش چې څنګه ځانته تسکین ورکړي.

د رسنیو رسه په دقت چلند

← ځینې وختونه د مور او پالر صرب او حوصله د خپل ماشوم د
ساتنې په برخه کې پای ته ريس او غواړي چې ماشوم ووهي

نوي زیږیديل ماشومان تل د خپل مور او پالر مکمل توجه ته اړتیا

یا ورته قار وکړي .مګر :دا کار خورا خطر لرونکی دی .هیڅکله

لري.

خپل ماشوم مه وهئ یا ورته مه قاریږئ!

← هرکله چې ستاسې ماشوم تاسې د دې کار تررسه کولو ته اړ
کړي ،ځان ارام کړئ! ډاډ ترالسه کړئ چې ماشوم مو د خطر
رسه مخ ندی او بیا هڅه وکړئ چې ځان آرام کړئ.

← که په دوامداره ډول مو زغم له السه ورکوئ ،نو بیا خورا مهم
دي چې د ځان لپاره د تلپايت تسکین او حل په لټه کې شئ.

د ډاډ وړ ساتنه
تنکي ماشومان د کورنۍ څخه بهر ښو او د ډاډ وړ افرادو ته هم
اړتیا لري.
← که چیرې ستاسې ماشوم د خپلوانو ،د ماشوم پالونکو او یا د
ماشوم پالنې مرکز لخوا هم وساتل يش ،د هغه د پیاوړي کیدو
المل کیږي .حتمي خربه ده چې د دغه افرادو یا د ساتنې
مرکزونو د اعتامد وړتیا ته توجه وکړئ او هڅه وکړئ چې تل یې
بدل نکړئ.

← ستاسې ماشوم وخت ته اړتیا لري چې نوی پاملرنه کونکی وپیژين
او په هغه اعتامد وکړي .د همدې لپاره ارام او دقیق سازګاري
خورا ډیر اهمیت لري.

← ماشوم په منظم ډول د پاملرنه کونکي فرد رسه ځای په ځای
کړئ.

چټک مرسته او مشوره:
د مور او پالر لپاره د تلیفون وړیا شمیره
0800 – 1110550
له دوشنبه څخه تر جمعه پورې :د  9بجو څخه تر 11
بجو پورې سه شنبه او پنجشنبه د  17بجو څخه تر 19
بجو پورې
د مور او پالر لپاره د مشورې آنالین خدمتونه
www.bke-elternberatung.de

د سپارښتنو الرېwww.bestellen.bayern.de :
موږ د سویس د مور او پالر څخه مالتړ جمعیت ( )Elternbildung CHڅخه مننه کوو چې د یاکوب بنسټ په مرسته یې د
"وابستګي له الرې ځواکمن" بنسټیزه پروژه په الره اچولې.

www.zukunftsministerium.bayern.de
Dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und
Integration wurde durch die berufundfamilie gemeinnützige GmbH die
erfolgreiche Durchführung des audits berufundfamilie® bescheinigt:
www.beruf-und-familie.de.
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