
 

 

و باوک یان سەرپەرشت وەاڵمی تایبەتبەخۆیە نیوان تۆ و منداڵەکەت. گەر دایک  ری، پەیوەندی( پەیوەندییەکی هەستیپەیوەندی )هۆگ

یان ئاماژەکانی منداڵیک بدەنەوە و لەسەرەتای لەدایکبوون بەدواوە پەیوەندی لەگەڵ ئەو بەدی بێنن، مندااڵن هۆگرییەکی بێمەترسی  پەیام

  و ئاسوودە دروست دەکەن. پەیوەندی، بنەمای پەیوەندییەکانە و بۆ فێربوون، یاری و کارتێکردنی کۆمەاڵیەتی پێویستە.

پەیوەندی لەگەڵ یەکتر بەدی دێنین و پەیوەندییەکان دروست دەکەین. ئێمە  وکە یەکتر دەناسین  وەیەنداڵ(ەان)لەوانە زمانی مزملە ڕێگەی 

  تندا و هەروەها پەیوەندییەکی نزیک بەدی دێنین.انمان دەدەین لە گفتوگۆکردن و بیسیارمەتی منداڵەک

 پەیوەندی منداڵەکەم بدەم؟ ۆن دەتوانمچ

دەنگ، جوواڵنەوە و حاڵەتەکانی منداڵەکەت دەبێ ئەو کارامەییانە کە بۆ دەستپێکی بەکارهێنانی زمان بە وەاڵمدانەوەی بەردەوام بە 

بەکارمەهێنە.  'ندەنگی مندااڵ'زەتیڤ بە و پێی هەاڵبڵێ، لەڕادەبەدەر ۆپێویستە بۆئەوەی کۆتایی یەکەم ساڵی ژیانیان پەرە پێبدەن. پ

. سەیری وێنەکان بکە و ڕۆژانەدا لەگەڵ منداڵەکەت گۆرانی بڵێن. قسە بکە دەربارەی بابەتی و لەگەڵ یەکتر چیرۆک و شێعر بڵێ

  گرنگایەتی سەد لەسەدی پێشان بدە بۆ ئەو. یزیۆنە. بە کوژاندنەوەی مۆبایل و تەلەڤوشەکان دوبارە بکەو

دروستیت یان پەرەستاری باخچەی ساوایان، ئەوان وادیارە کە منداڵەکەت کێشەی هەیە سەرەتا دەبێ قسە بکەیت لەگەڵ سەردانکەری تەن

  دەتوانن بەرنامەی پەروەردەکردن ڕاسپێرن یان دەکرێ گەر پێویست بکات یارمەتی تۆ بدەن لە وەرگرتنی پاڵپشتی زیاتردا.

1. 

هەر جۆرە  ی دەکات لەرنایهەوێت پەیوەندی لەگەڵمدا بەدی بێنێت، وادیارە بەرگ تازەپێهەڵگرتووەکەم هەست دەکەم منداڵە

  پەیوەندییەک.

2. 

خۆڕاگری دەکات لە  وئاخۆ وادیارە کە دەیهەوێ لەگەڵ کەسانی نەناسدا پەیوەندی بەدی بێنێت، ئاخۆ وادیارە کە دەیهەوێ تەنیا بێت 

  بەرامبەر لەباوشگرتندا؟

3. 

  ک.پۆڕێێت تۆ بتنێرێتە الی خزمەتگوزاری پسئەو دەتوان ،قسە بکە لەگەڵ سەردانکەری تەندروستی خۆت

  سەرنج بدە بە نیشانەکانی دواکەوتن لە هۆگری سۆزدا، لەوانە:

 .ئەو پێیخۆش نییە دەستی لێبدرێت یان لەباوش بکرێت 

 .بەکوێرانە لەگەڵ نەناسەکان خۆڕێک دەخات 

 .خۆڕاگری دەکات لە بەرامبەر کارلێکردنی کۆمەاڵیەتدا 

 تەنیا بێت. ەوا وێدەجێت پێیخۆش 

 توند پێشان دەدات.یی)توندوتیژی(ی تووڕە 

  .دتوانێت وێرانکار و پەالماردەر بێت 

 

 هەست و سۆز و پەیوەندییەکان

 

  یارمەتیدان بە تەندروستی منداڵ

  



سە بکە لەگەڵ سەردانکەری ق .بە هەڵسەنگاندنی پسپۆڕ دەبێت گەر گومانت هەیە لەوانەیە منداڵەکە کێشی سۆزی هەبێت، پێوستی

 .تەندروستی خۆت، پەرەستاری باخچەی ساوایان یان پزیشکی خێزانیتدا

 زمان و گوفتاری ئەودا ببنەی هۆی دواکەوتن، لەوانەهۆکاری جیاواز لەوانەیە لە 

 نەبوونی پەیوەندی نێوان باوک و دایک یان سەرپەرشت. 

 نەبوونی پەیوەندی سۆز. 

 بووندابێتوانایی لە فێر. 

 لەدەستدانی بیستن، لەوانەیە لەو مندااڵنەدا ڕوو بدات کە تووشی ئیلتیهانی توندی گوێچکەی ناوەڕاست بوون یان لەوانەیە لە 

 ئاکامی بەکارهێنانی هەندێک دەرمان، کۆستی دەروونی )ترۆما( یان ئاڵۆزی جەنەتیکی ڕوو بدات.

 ئاڵۆزی خەیاڵ پەرەستی(ASD گرووپێکە لە ئاڵۆزی دەمار کە لەوانەیە ئاڵۆزی لە پەیوەندی و هەرەها ئاڵۆزی لە )

  کارتێکردنی کۆمەاڵیەتی و کارامەیی ناسین بگرێتەوە.

 

ارەدا بەسوود بو ڵەکەت و هاندانی ئەو بۆ دەربڕینی دەنگەکان و قسەکردن لە تەمەنی کەمەوە دەکرێ لەمگفتوگۆ لەگەڵ مندا

 بێت.

 

 


