قەڵەوی لەڕادەبەدەری سەردەمی
منداڵی
داهاتوویەکی تەندروست دروست بکە کە شایانی ئەوانە

زۆربەی دایکان و باوکان زانیاری نییە لەسەر ئاکامی توندی کێشی زیادە (قەڵەوی لەڕادەبەدەر) لە تەندروستی مندااڵندا کە مەترسی
زۆری سەرهەڵدانی کێشەی تەندروستی درێژخایەن لەوانە کێشەی دڵ و دەمار و شکرەی جۆری 2ی لەگەڵ دایە .ئەگەر ئەمەکە ساوا و
مندااڵنی تازەپێهەڵگرتوو دوچاری بن  5هێندە زیترە لە مندااڵنی کەم تەمەن و کەسانی گەورەساڵدا .ڕاهاتنی باش خواردن و ڕاهاتنی
وەرزش دەبێ لە ساڵەکانی سەرەتایی ژیاندا دروست بن .دەربارەی بیرۆکەی خواردنی تەندروست بۆ هەموو ئەندامانی خێزان قسە بکە
لەگەڵ سەردانکەری تەندروستی خۆتدا.
کێشی زیدە زۆرجار بە ئاسانی و بە هۆی پارزێکی خواردنی ناتەندروست و وەرزیش نەکردن بە ڕادەی پێویستدا ڕوو دەدات .باشترە
سەرەتا بەرگری بکەیت لە زیادبوونی کیشی منداڵەکەت .نموونەی خەوی باش ،پارێزێکی خواردنی جۆراوجۆر و وەرزیشی بەردەوام
یارمەتی منداڵەکەت دەدات بۆئەوەی کێشێکی گونجاوی و تەندروستی هەبێت .هەندێ جار منداڵ بەبێ هیچ هۆیەک کێشی لەڕادەبەدەر
زیاد دەکات ،لە کاتی ڕوودانی وەها حاڵەتێکدا ،قسە بکە لەگەڵ سەردانکەری تەندروستی خۆت چونکوو لەوانەیە کێشەیەکی توند و
بنەڕەتی هەبێت لە پەیوەندی لەگەڵ تەندروستی ئەودا.
الیەنی سۆز بە هۆی قەڵەوی لەڕادەبەدەر لە سەردەمی منداڵیدا دەکرێ توند و درێژخایەن بێت ،لەوانە شەالتی و متمانە بەخۆیی کەم.
لەوانەیە بۆ دایک و باوک دژوار بێت کە قسە بکەن لەگەڵ منداڵەکەیاندا لەسەر کێشی زێدە چونکوو هەست بە تاوان دەکەن و نایانهەوێ
بە گتفوگۆ لەسەر ئەم کێشەیە ببنە هۆی زوێرکردنی ئەوان.
زۆربەی دایکان و باوکان گرنگایەتی نادەن بە ڕێژەی خواردنێک کە منداڵەکەیان دەیخوات و لەڕادەبەدەر بەها دەدەن بە ڕێژەی
چاالکییەک کە ئەوان دەیکەن .زۆربەی دایکان و باوکان لەسەر ئەم بڕوایەن کە منداڵەکانیان لەڕادەبەدەر چاالکن و 'قاژوقیژ و هات و
هاوارکردن' یان لەگەڵ 'چاالکبوون' لێتێکدەچێت.
.1
دایکم پێدانی چکلیت بە نەوەکەی لەگەڵ دڵۆڤان بوون سەبارەت بە ئەو لێتێکچووە .ئەو تەنیا دەیهەوێت منداڵەکەم خۆشحاڵ بکات
بەاڵم من نیگەرانم.
.2
لەوانەیە دژوار بێت بەاڵم بۆ دایکت ڕوونی بکەوە کە بۆچی پێت باشترە منداڵەکەت سووکەژەمی تەندروست بخوات و ئەمە کە لە
درێژخاتەندا ئەمە بە قازانجی ئەو دەبێت.
.3
هەندێک لە بیرۆکەکانی خواردنی تەندروست بخە بەردەستی دایکت و منداڵەکەت بە بڕینی میوە یان سەوزە بنێرە بۆسووکەژەم.

کۆنتڕۆڵکردن بەدەستەوە بگرە
لەوانەیە بۆ دایک و باوک (یان ئەندامانی خێزان) کە سەرقاڵن ،ئاسان بێت کە پێدانی چکلیت یان ساردەمەنی شیرین کە
منداڵەکەیان بۆیان دەگریت و خۆشحاڵکردنی خێرای منداڵ بە باشتر بزانن سەبارەت بە تەندروستی درێژخایەنی ئەوان و لە

ئەولەوییەتدا دایبنێن .زۆەربەی دایکان و باوکان بۆئەوەی ببنە ڕێگر لە هات و هاواری منداڵەکانیان ڕێگە بە منداڵەکانیان دەدەن
بۆئەوەی بڕیار بدات کە شتێک بێتە ناو عەرەبانەی دەستی مارکێتەوە .تۆ بەرپرسی لەبەرانبەر ئەو شتەی منداڵەکەت دەیخوات.
ئەوەی منداڵەکەت هەرئێستا دەیخوات نموونەیەک بۆ ژیان دروست دەکات و ئەو مندااڵنەی کێشی زێدەیان هەیە ئامادە دەبن بۆ
کۆڵێک نەخۆشی و کێشەکانی تەندروستی.

