خوولی ڕاهێنانی پاسکیلسواری لە قوتابخانە
دایکان و باوکانی خۆشەویست،
منداڵەکەتان لەم ساڵەی خوێندندا لە خوولی ڕاهێنانی پاسکیلسواریدا بەشداری دەکات .ئێمە دەمانەوێت بە زمانی خۆتان لەو
بارەیەوە ئاگادارتان بکەینەوە و چەند ڕێنامیییەکتان پێ بدەین کە چۆن هاوکاریی منداڵەتان بکەن بۆ ئەوەی بە سەالمەتی پاسکیل
لێ بخوڕێت.
مندااڵن حەز بە پاسکیلسواری دەکەن .بۆ ئەوەی لە ڕێگەوبان سەالمەت بن ،خوولی ڕاهێنانی پاسکیلسواری ئامادەیان دەکات بۆ
بەشداریکردنی سەربەخۆ وەک پاسکیلسوار لە هاتوچۆی ڕێگەوباندا .خوولی ڕاهێنانی پاسکیلسواری بە هاوبەشی لەالیەن قوتابخانە
و پۆلیسەوە ڕێک دەخرێت و بە گشتی لە ساڵی چوارەمی قوتابخانەدا ئەنجام دەدرێت.

مندااڵن گەورەسااڵنی بچووک نین
بۆ ئەوەی مندااڵن بە سەالمەتی پاسکیل لێبخوڕن ،پێویستە
کۆمەڵێک شت بزانن و بتوانن ئەنجامی بدەن .ئەمە لە سەرەتادا
هیچ ئاسان نییە ،چونکە ئەوان لە هاتوچۆی ڕێگەوباندا
کاردانەوەیان جیاوازە لە گەورەسااڵن.
•مندااڵنی بەتەمەنی قۆناغی سەرەتاییش بە ئاسانی سەرقاڵ دەبن.
توانای تەرکیزکردنیان وردە وردە گەشە دەکات.
•منداڵ تەنیا لە تەمەنی  8ساڵییەوە دەتوانێت زوو وەک پێویست
مەترسی بناسێتەوە و کاردانەوەی هەبێت بەرامبەری .منداڵ تەنیا
لە تەمەنی  9یان  10ساڵییەوە دەتوانێت پێشبینی دۆخێک بکات تا
ئەو ڕادەیەی کە لە میانەی کردارەکەیدا مەترسییەکی گریامنەکراو
هیچ ڕوونەدات.
•مندااڵن وەک ئەوە وایە لە میانەی بەرچاوکەی ئەسپەوە تەماشا
بکەن .گۆشەی بینینی ئەوان لە گۆشەی بینینی گەورەسااڵن
تەسکرتە.
•مندااڵن لە تەمەنی  9ساڵییەوە دەست پێ دەکەن تا ڕادەیەک بە
شێوەیەکی واقیعی دووری و خێرایی بخەمڵێنن.

•مندااڵن تەنیا لە تەمەنی  8ساڵییەوە دەتوانن جگە لە ئاڕاستەی
لێخوڕین ،بۆ ئاڕاستەکانی تریش بڕوانن.
•مندااڵن لە تەمەنی  11ساڵییەوە دەست دەکەن بە ئەوەی کە
خۆیان بەرەو دواوەش ئاڕاستە بکەن.
•مندااڵن تەنیا لە تەمەنی نزیکەی  9ساڵییەوە پەرە بە هۆشیاری بۆ
هەڵویست و دیدگاکانیان دەدەن.
•لە تەمەنی  9ساڵیدا توانای لێخوڕین بە دەستێک بەشێوەیەکی
بەرچاو زیاد دەکات.
•مندااڵن تا  14ساڵی هێواشرت لە گەورەسااڵن کاردانەوەیان دەبێت
بەرامبەر بەو شتانەی کە دەیابینن و دەیانبیسنت.

مندااڵن لە تەمەنی  9یان  10سااڵنەوە بەشی ئەوە لێهاتووییان
دەبێت کە بە پاسکیل لە هاتوچۆی ڕێگەوباندا بەشدار بنب .بەاڵم
لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا ئەزموونی پێویستیان نییە ،بەتایبەتیش لە
کاتی چەند پێداویستییەک بەسەریەکەوە بەخێرایی باریان گران
دەبێت.
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شارەزابوون لە پاسکیل
شارەزابوون لە پاسکیل مەرجی پێشوەختەیە بۆ خوولی ڕاهێنانی
پاسکیلسواری .لە سەرەتای ڕاهێنانەکەدا ئەوە تاقی دەکرێتەوە
کە ئایا مندااڵن دەتوانن ئەم شتانە ئەنجام بدەن بەبێ ئەوەی
هاوسەنگی لە دەست بدەن یان بکەونە خوارەوە:
•لێخوڕین بۆ پێشەوە  /مانەوە بە هێواشی لەسەر یەک هێڵ
•سەیرکردنی دەوروبەر لە کاتی لێخوڕیندا ،سوڕاندنی سەر بۆ الی
چەپ (سەیری سەرشان)
•خۆالدان  /گۆڕینی هێڵ  /لێخووڕین لە لۆفە
•لێخوڕین بە یەک دەست و ئاماژەکردن بە دەست (بۆ الی
ڕاست ،بۆ الی چەپ)
•ئیستۆپکردن لەسەر سیگناڵ
•ڕاوەستان لەسەر هێڵێکی دیاریکراو  /لە جووڵەکەوتن
دەتوانن مەشقی گشت ئەوانە لەگەڵ منداڵەکەتاندا بکەن.
تەنیا کاتێک منداڵەکەتان ئەو کارامەییانەی لێخوڕینی هەبێت
و بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی فێری زنجیرە جووڵەکانی لێخوڕین
و ئیستۆپکردن و ڕاوەستان بووبێت ،دەتوانێت لە پ خوولی
ڕاهێنانی پاسکیلسواریدا سەرنج بخاتە سەر ناوەڕۆکی مەشقەکان و
ڕووداوەکانی هاتوچۆ.
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وە دەتوانن ئەمە بکەن :مەشقکردن،
مەشقکردن ،مەشقکردن
فێربوونی پاسکیلسواری گەشەکردنێکی هەنگاو بە هەنگاوە.
هاوکاری منداڵەکتان بکەن و پێکەوە مەشقی لەگەڵدا بکەن.
مندااڵن تا زیاتر لێبخوڕن ،باشرتە! مندااڵن بە باشرتین شێوە
لە شوێنێک فێری ڕەفتاری سەالمەت دەبن کە ڕێگەی خۆیانی
تێدا دەزانن و ڕۆژانە تیایدا لێدەخوڕن .لە هیچ شوێنێکی تر
بە ئەندازەی گەشتە بچووکەکانی ژینگەی دەوروبەری ماڵ و
قوتابخانە ئەزموونی بەسوود بە دەست ناخەن .ئەوان بەو دۆخانە
ئاشنا دەبن کە گرنگن بۆ بەشداریکردنیان لە هاتوچۆی ڕێگاوبان
بە پاسکیل.
چەند ئامۆژگارییەک بۆ مەشقکردن لەگەڵ منداڵەکەتان:
•سەالمەتی مەرجی هەرە پێشینەیە! تەنیا لە شوێنە ئارامەکان یان
لەو شەقامانەی کە هاتوچۆی کەمیان تێدایە و خەڵکی هێواش
لێدەخوڕن و دەتوانن بێ مەترسی پاسکیل لێبخوڕن ،مەشق
بکەن.
•دڵنیا بن لەوەی کە پاسکیلی منداڵەکەتان شایستەی ڕێگەوبانە.
•گرنگە منداڵەکەتان لە کاتی پاسکیلسواریدا هەمیشە کاڵوی
لەسەر بێت!
•بۆ منداڵەکەتانی ڕوون بکەنەوە کە پێویستە هەمیشە حساب بۆ
هەڵەکانی بەکارهێنەرانی تری ڕێگاوبان بکات.
•گرنگرتین هێامکانی هاوتوچۆی لەگەڵدا تاوتوێ بکەن.

خاڵە بنەڕەتییەکان لە خوولی ڕاهێنانی
پاسکیلسواریدا

•باری منداڵەکەتان قورس مەکەن ،بە جارێک شتی زۆری فێر
مەکە.

مندااڵن لە پۆلدا سەرەتا بە گرنگرتین یاساکان و هێامکانی هاتوچۆ
و مەترسی و ڕەفتارەکان ئاشنا دەبن .گرنگە پەرە بە هۆشیاری
بەرامبەر بە مەترسییەکان بدەن و فێر بنب پێشبینی هەڵەکانی
بەکارهێنەرانی تری ڕێگەوبان بکەن.

•ڕەفتاری دروستی پێشان بدەن.

ڕاهێنانی لێخوڕینی پراکتیکی دواتر لە حەوشەی قوتابخانە ،لە
قوتابخانەی هاتوچۆی گەنجان یان لە هاتوچۆی ڕێگاوبان ئەنجام
دەدرێت .قوتابخانەی هاتوچۆی گەنجان گۆڕەپانێکی ڕاهێنانە کە
دۆخی هاتوچۆی تێدا وێنا کراوە .منداڵەکان تواناکانی لێخوڕینیان
ڕادەهێنن و ڕاهێنانی پەیوەست بە هاتوچۆ ئەنجام دەدەن ،بۆ
منوونە سوڕانەوە ،لێخوڕین لە لۆفە یان ناسینەوەی دۆخەکانی
پێشڕەوی و زاڵبوون بەسەریاندا.

•کاتێک پێکەوە پاسکیلسواری دەکەن ،سەرنج بدەن منداڵەکەتان
دەتوانێت چی بکات و پێویستە لە چی تردا مەشق بکات.
•پێویستە منداڵەکەتان لە هەر هێڵ گۆڕینێکدا زوو سەیری
دەوروبەری بکات (سەیری سەرشان) و بە ڕوونی مەبەستی
خۆی پێشان بدات (ئاماژەی دەست بەڕوونی).
•پێویستە پاسکیلسوارەکان بەشی پێویست مەودای سەالمەتی
لەگەڵ ئۆتۆمبێلی پێشەوە بهێڵنەوە بۆ ئەوەی بتوانن
کاردانەوەیان هەبێت ئەگەر ئۆتۆمبێلەکە بەتەواوی ئیستۆپ
بکات .مەودایەک بە درێژیی سێ تایە سەالمەتە.
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پاسکیلی شایستەی ڕێگاوبان
پێویستە پاسکیل هەموو پارچە داواکراوەکانی هەبێت و قەبارەی
گونجاو بێت .پێویستە منداڵەکەتان بتوانێت بە دانیشتنەوە

(بەالیەنی کەمەوە)
دوو ئیستۆپی سەربەخۆ
(ئیستۆپی پێشەوە و
دواوە)

فسفۆری تیشکدەرەوەی
سپی لە پێشەوە
(دەتوانرێت – وەک لێرەدا
پێشان دراوە  -لەگەڵ گڵۆپی
پێشەوەشدا یەکبخرێت)

لەسەر کوشن نووکی پەنجەی پێیەکانی بگەیەنێتە زەوی .پێویستە
ڕووناکی و ئیستۆپ هەمیشە کار بکەن.

زەنگ کە نابێت دەنگی
زۆر نزم بێت
گۆڕینی گێڕ (لە
وێنەکەدا نییە)

شوێنی جانتا
قفڵی چوارچێوە و
قفڵی زیادە

فۆسفۆری تیشکدەرەوەی
سوور لە دواوە (لە
تەمووزی 2017-ەوە
داواکراو نییە)

گڵۆپی پێشەوە

دینامۆ ،هەتا لە دەست
بێت دینامۆی تەوەرەیی.
چی دی ناچاری نییە.
لە 2013-ەوە ڕێگە بە
بەکارهێنانی ئەو گڵۆپانە
دراوە کە پاترییان
بارگاوی دەکرێتەوە یان
بە پاتری کار دەکەن

چامرلغی پێشەوە و
دواوە

پێداڵی نەخلیسک و بە توندی
پێچکراو ،هەریەکەیان دوو
فۆسفۆری تیشکدەرەوەی پێداڵی
لێ بەسرتابێت
ستاندی جێگیری پاسکیل

رشیتی فۆسفۆری تیشکدەرەوەی
سپی لەسەر تایەکان (وەک
لە وێنەکەدا دیارە) یان چوار
فۆسفۆری تیشکدەرەوەی زەرد
(چاوی پشیلە  -دوو لە پێشەوە،
دوو لە دواوە) یان چێوەی سپیی
شکێنەرەوەی تیشک.

گڵۆپی سووری دواوە
لەگەڵ فۆسفۆری
تیشکدەرەوە

پارێزەری زنجیر کە ڕێگری
دەکات لەوەی جلوبەرگ لە
زنجیرەکە گیر بێت و ببێت بە
هۆی کەوتن

داواکراو
بەباش دەزانرێت
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کاڵوی پاسکیل
بەو شێوەیە بە باشی
جێگیر دەبێت!
جێگیربوونی ئاسۆیی

>

قایشەکان سێگۆشەیەک
دروست دەکەن
قایشی چەناگە توند دەکرێت >
>

مندااڵن لە کوێ ڕێگەیان پێدراوە  /پێویستە
پاسکیل لێبخوڕن؟
•مندااڵن تا  8یادی ساڵەی لەدایکبوونیان پێویستە و مندااڵنی
تەمەن  8بۆ  9ساڵ بۆیان هەیە لەسەر پیادەڕێ پاسکیل
لێبخوڕن ،تەنانەت ئەگەر ڕێڕەوی پاسکیلیش هەبێت .کەسێکی
یاوەر (تەمەن لە سەرووی  16ساڵەوە) دەتوانێت لەسەر
پیادەڕێ یاوەری منداڵەکە بکات .لە تەمەنی  10ساڵییەوە ئیرت
ڕێگە نادرێت بە لێخوڕینی پاسکیل لەسەر پیادەڕێ.
•پێویستە پاسکیلسواران لەسەر شەقام و پیادەڕێیەکان الی
ڕاستەوە لێبخوڕن .پێویستە مەوداری دووری لە شۆستەوە لە
نێوان  0,5و  1مەتردا بێت.
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هەرگیز ڕێ مەدەن منداڵەکەتان بێ کاڵو پاسکیل
لێبخوڕێت! کاڵو باشرتین پاراستنە بۆ سەر.
پێویستە بە توندی لەسەر سەر جێگیر بکرێت بە
بێ ئەوەی بلەرزێت .قەبارەکەی بە قایشی سەری
شێوەی سەر ڕێکدەخرێت ،پێویستە قایشەکان
توند بن بە بێ ئەوەی پەستان دروست بکەن.
بنب بە منوونە ،ئێوەش کاڵو لەسەر بکەن!

دوای خوولی ڕاهێنانی پاسکیلسواری
خوولی ڕاهێنانی پاسکیلسواری مۆڵەتی شۆفێری نییە ،بەڵکو یەکەم
هەنگاوە لەسەر ڕێگەی پاسکیلسواریی سەالمەت .کوڕان و کچان
وەک بەشداربوونی هاتوچۆی ڕێگەوبان هێشتا تازە دەستپێکەرن.
لە دۆخە ئاڵۆزەکانی هاتوچۆدا توانای هەستپێکردنیان بە خێرایی
دەپەشۆکێت.
مندااڵن لە تەمەنی  10ساڵییەوە زۆر زیاتر بەسەر پاسکیلەوە لە
ڕێگەوبانن .بەداخەوە لەگەڵ ئەوەدا مەترسیی ڕووداویش زیاد
دەکات .بۆیە منداڵەکەتان لە داهاتووشدا پێویستی بە پشتگیریی
ئێوە دەبێت ،بەتایبەتی کاتێک دەچێتە قوتابخانەی ناوەندی .زۆر
جار ڕێگەی نوێی قوتابخانە بە پاسکیل دەبڕێت .پێویستە ئێوە
لەمەشدا پێکەوە لەگەڵ منداڵەکەتان مەشق بکەن.
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هێام گرنگەکانی ڕێگەوبان بۆ پاسکیلسواران

پێشڕەوی بدە!

کار/شوێنی بیناسازی

یەکالیەنە (الی ڕاست)
تەسکبوونەوەی شەقام

یەکرتبڕ یان یەکگرتن لەگەڵ
پێشڕەوی الی ڕاستەوە

ڕێڕەوی پاسکیل

شەقامی یەک ئاڕاستەیی.
پاسکیلسوار بە هەردوو ئاڕاستەدا ئازادە

ئاڕاستەی جوواڵنەوە لە
فولکەدا

ڕاوەستە .پێشڕەوی بدە!

ڕێڕەوی هاوبەشی پیادە و
پاسکیل

پیادەڕێ ،پاسکیلسوار ئازادە

پیادەڕێ

کۆتایی ڕێڕەوی پاسکیل

قەدەغەی ئۆتۆمبێل بە
هەموو جۆرەکانیەوە!

سەرەتای ڕێگەیەکی پاسکیل

زۆنی پیادەڕۆ.
پاسکیلسوار ئازادە

ڕێڕەوی دابەشکراو بۆ
پاسکیل و پیادە

پێشڕەوی

لێخوڕین بۆ ناوەوە قەدەغەیە.
پاسکیلسوار سەربەستە

لێخوڕین بۆ ناوەوە قەدەغەیە

پاسکیلسواری قەدەغەیە

پەڕینەوەی پیادە  /هێڵەکانی
زێربار

سەرەتای ناوچەیەکی
ئارامکراوی هاتوچۆ

شەقامی پێشڕەوی لەگەڵ
ئاڕاستەی پێشڕەوی

شەقامی پێشڕەوی

