
 

 

 

بۆ دەستنیشانکردنی  .ی شەش هەفتەیی شەو نەخەوێتائەمە ئاساییە کە منداڵێکی ساو .بۆ نەخەوتنی مندااڵنی ساوا هۆکاری جیاواز هەیە

  .متمانە بکە بە غەریزەکانت .گومانەکانتئەمە کە منداڵەکەت بەڕاستی ناڕەحەتە یان تەنیان نائارامە متمانە بکە بە 

 خەوێکی ڕێک لە سەرەتای ژیاندا شێوازێک ،یاریکراودا )ڕۆژ و شەو(هەوڵ بدە بە دانانی منداڵ لەناو پێخەفدا لەکاتێکی جێگیر و د

نی ، لەسەر قەرەوێڵەی منداڵ لە ژووری نووستداشەش مانگی یەکەم لەمنداڵە ساواکەی خۆت لەسەر پشت بخەوێنە و  .یتدروست بکە

ان پێدانی ی' کەت یاناندنی منداڵە ساوژابەردەوام خۆ بپارێزە لە ڕا .بکەبۆ پشوودان، شوێنێکی گەرم و ئاسوودە ئامادە  .خۆتدا بیخەوێنە

نییە و  شیاوقەرەوێڵەی گەورەسااڵن بۆ مندااڵنی ساوا  .ۆ خەوتن، چونکە ئەمە دەکرێت ببێت بە عادەت و ڕاهاتنب 'خواردن بە ئەو

تەنیا ئەو منداڵە ساوایانە کە تەغزیە لە شیری دایکیان دەکەن، دەبێ لەناو پێخەفدا شیر بخۆن  .گونجاو نییە لەگەڵ ستانداردەکانی پاراستن

  .و دەبێ لە دەرەوەی پێخەف دابندرێن و پاش شیرخواردن بگەڕێندرێنەوە ناو قەرەوێڵە

گەر  .ندا یارمەتی ئەو دەدات و کاتێکی تایبەت دەدات بە تۆ بۆئەوەی لەگەڵ یەکتر بنخوێندنەوەی بابەت بۆ منداڵەکەت لە کاتی خەوت

تە هۆی کتان ببێتەڕکردنی پێخەف لەوانەیە بۆ هەردوو .لە شەودا یتکەبمنداڵەکەت لە تاریکایی دەترسێت، هەوڵ بدە چرایەک هەڵ

ۆیە کە بۆچی هەندێک لە منداڵەکان لە بەراورد لەگەڵ مندااڵنی زانینی ئەم ه .و دەتوانێت منداڵەکەت لەخەو هەستێنێت گوشاری دەروونی

مندااڵن زۆر  .منداڵەکەت بەئەنقەست ئەمە ناکات ،تەمبێی نەکەیت یان نەبیت هەوڵ بدە تووڕە .کەن ئاسان نییەخۆیان تەڕ دە ەمترتردا ک

  .بەخێرایی فێر دەبن و ستایش و پاڵپشتی یارمەتی ئەوان دەدات

دا دەکرێ یارمەتی بدەیت بۆئەوەی منداڵە ساواکەت سیلیز 02تاکوو  66منداڵ لە نێوان بە پاراستنی پلەی گەرمای ژووری نووستنی 

  .تەرمۆمەتری سادەی ژوور یارمەتی دەدات بۆئەوەی هۆشت لە پلەی گەرما بێت .هەبێت قووڵیخەوێکی ئاسوودە و 

1.  

 .ساواکەم شەوانە لەخەو هەڵدەستێت وادیارە خەوتنی هەردووکمان لە پێخەفێکدا ئاسوودەتر بێت زۆر ماندووم لەمە کە

2. 

النیکەم بۆ شەش مانگی یەکەم ئاسوودەترین شوێن بۆ منداڵە ساواکەت ئەمەیە کە لەسەر قەرەوێڵەی منداڵ بێت و لەالی قەرەوێڵەی 

 .کەیتهەوڵ بدە بەرنامەیکی خەوی ڕێکوپێک دروست ب .تۆ بخەوێت

3. 

  .کەت و خەواندنی ئەو قسە بکە لەگەڵ سەردانکەری تەندروستی خۆتادەربارەی چۆنیەتی پاراستنی ئاسوودەیی منداڵە ساو

  

  خەوتن

 

 ئارامگرتن، ستایش و ئاسوودەیی



مەترسیدارە  ائەمە بۆ مندااڵنی ساو ،خەوتن لەسەر یەک قەرەوێڵە لەگەڵ منداڵەکەت هەرگێز بەتەواوەتی بڕواپێکراو نییە

 :بەتایبەت گەر تۆ )یان هاوبەشی ژیانت(

 )جگەرە دەکێشیت )تەنانەت هەرگیز لەناو پێخەفدا جگەرە ناکێشیت.  

 کهوول یان هەر جۆرە مادەیەکی هۆشبەر بەکار دێنیت. 

 هەر جۆرە دەرمانێک دەخۆیت کە دەبێتە هۆی خەواڵوویی. 

 هەفتە لەدایک بووە( 77، )بەر لە (کاتێک کە منداڵەکەت سستە )پێنەگەیشتووە 

 کیلۆ( 0.5ەدایکبووندا کەم بووە )کەمتر لە گەر کێشی منداڵەکەت لە کاتی ل. 

 گەر تۆ یان هاوبەشی ژیانت کێشی زێدەتان هەیە.  

ئەمە زۆر مەترسیدارە کە لەگەڵ یەکتر لەسەر قەنەفە، کورسی یان کورسی درێژ خەوتان لێبکەوێت و هەروەها مەترسیدارە 

  .بەتەنیایی لەسەر قەرەوێڵەی گەروەسااڵن بخەوێت امنداڵێکی ساوڕێگە بدەیت 

 وێکی ئاسوودەەئاقاری خ
 کەقەرەوێڵە وکیونمنداڵی ساوا ئەوەندەی دەکرێت بۆالی  قاچیدا بنێ یانی 'پێ بە پێ'کەت لە بارودۆخی امنداڵە ساو .6

 .بێت

 .لە قەرەوێڵەیەکدا لە ژووری نووستنی دایک و باوکدا کە لە ماوەی ڕۆژدا لەوێیت دەخەوێت امنداڵی ساو .0

 .دڵنیا بە منداڵەکە لەڕادەبەدەر سارد یان گەرم نەبێت .7

 .لەسەر پشت بخەوێنە ابە مەبەستی کەمکردنەوەی مەترسی مردن لە پێخەوفدا، منداڵی ساو  .4

 .سەری منداڵەکە بەبێ پارێزەر ڕابگرە .5

 .مەکێشە و بۆشایی ماڵ بپارێزە لە دووکەڵجگەرە  .6

 .پێخەف هیچ جۆرە بالێف، بووکەڵی یاری لە پەڕۆی نەرم دروستکراو بێت .7

 .بەتانی قورس بەکار مەهێنە .8

 .گەر بەتانییەک بەکار دەهێندرێت، دەبێ بێگومان لێوارەکەی هەڵبدرێتەوە و بەرزایی ئەو تەنیا تاکوو سنگی منداڵ بێت .9

 .ەوی بەسەر دۆشەکدا درابێتتدەبێ بە پ انداڵی ساوچەرچەفی قەرەوێڵەی م .62

 .بێت .BSI ،BS-1877-10:1997دۆشەک دەبێ خاوەن ژمارەی .دۆشەکێکی خاوێن، پتەو و گونجاو بەکاربێنە .66

 .ئەمە گونجاوە لە کاتی خەوتنی شەو ڕؤژدا .60
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