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ڕێنمایی بۆ دایک و باوکان 
و چاودێرانی مندا�ن

فێربوونی سھرەتا بریتییھ لھ گشت ئھم شتانھی مندا�ن دەیزانن، و 
دەربارەی خوێندنھوە و نووسین فێری دەبن، واتھ پێش ئھوەی لھ 
ڕاستییدا توانای خوێندنھوە و نووسینیان ھھبوو بێت. ئھم ڕێنماییھ 

زانیاری و چا�کی پێشکھش بھ خۆت و منداڵھکھت دەکات بۆ ئھوەی 
بھالتانھوە خۆش بێت و پێکھوە بڕەو بھ فێربوونی سھرەتا بدەن.

لێکۆلینھوەکان پێشاندەدەن کھ مندا�ن دەست بھ فێربوون دەکھن 
زۆر پێشتر لھوەی فێری خوێندنھوە ببن. وەک دایک و باوک یان 

چاودێری منداڵ، تۆ گھلێک چاالکییت ئھنجام داوە بۆ فێربوونی 
سھرەتا لھ ڕۆژانھی ژیانی منداڵھکھت. تۆ ئێستاکھ دەتوانیت 

پاڵپشتی منداڵھ بچووکھکھت بکھیت بۆ گھشھکردنی فێربوونی 
سھرەتا لھ ڕێگھی پێکھوە ئاخاوتن، گۆرانی گوتن، یاریکردن، 

نووسین، و خوێندەوە.

سھبارەت بھم ڕێنماییھ

ئایا دەزانیت؟

خوێندنھوە

ھھموو کاتێک بخوێنھوە
پێکھوە، خوێندنھوە بکھن بھ شتێکی خۆش و 

سھرنجڕاکێش و تایبھتمھند.


 بوار بدە بھ منداڵھکھت خۆی کتێبھکان ھھڵبژێرێت کھ
پێکھوە دەیخوێنھوە.

 کتێبھ ھھڵبژاردەکانت زیاتر لھ جارێک بخوێنھوە و
لھ کاتی خوێندنھوەدا پرسیاری لێ بکھ.

 ئیشارەت بۆ شتھ چاپکراوەکانی دەورەوپشتت وەک
لیستی خواردن، ھیماکانی ھاتوچۆ، و لیستھکانی کڕین 

بکھ و بیانخوێنھوە. 

خوێندنھوە یھکێکھ لھ باشترین ڕێگھکان بۆ یارمھتیدانی 
مندا�ن کھ دواتر لھ ژیانیاندا ببن بھ خوێنھری باش. 

کاتێک تۆ چیرۆکی خۆش و پێکھنیناوی و سھرنجڕاکێش 
بۆ منداڵھکھت دەگێڕیتھوە، زۆر شیاوە کھ ئھوان دەچنھ 

قوتابخانھ خۆیان حھزبکھن فێری خوێندنھوە ببن. 
ھھروەھا خوێندنھوە یارمھتیدەرە بۆ فێربوونی وشھی 

تازە و پێکھوە گرێدانی وشھ و وێنھ، و پھیبردن بھ 
چیرۆک لھ سھرەتاوە تا کۆتایی.

کارمھندانی کتێبخانھ یارمھتی تھواوی خێزانھکھت دەدەن 
بۆ ناونووسی بۆ وەرگرتنی کارتی بھخۆڕایی کتێبخانھ 

و پھیوەستبوون بھ باشترینی مادەکان و خزمھتگوزاریی 
بھردەست بۆ خۆت و بۆ منداڵھکھت. لھ سھرتاسھری 

شوێنھکانی ڤانکوڤھر، کتێبخانھ چھندین سھرچاوەی جیا 
پێشکھش دەکات بۆ پاڵپشتی کردنت بۆ ئاخاوتن، گۆرانی، 
یاریکردن، نووسین، و خوێندنھوە لھگھڵ مندالھکھت بھم 

شێوەیھی خوارەوە:

کتێبخانھ یارمھتیت 
دەدات!

مندا�ن، دایک و باوکان، و چاودێرانی منداڵ دەتوانن 
کتێبی وێنھدار، ڕیتم، و گۆرانی بھ گھلێک زمان و ھی 

شوێنھکانی دونیا دیکھی لھ کتێبخانھ وەربگرن. ھھروەھا 
شتھکانی کتێبخانھ مۆسیقا و ڤیدیۆی تێدا ھھن کھ لھگھڵیان 

دەتوانیت لھ ماڵھوە گۆرانی بڵێیتھوە و سھما بکھیت. 
www.vpl.ca :لھم جۆرانھ بگھڕێ لھ

کتێب، گۆرانی و مۆسیقا، ڤیدیۆ، و شتی دیکھ 

ھھموو پێکھوە کاتێکی خۆش بھسھربھرن لھ فێربوونی 
داھێنھرانھی بھرب�و و بھرنامھ خۆشھکانی وەک کاتی 

چیرۆک خوێندنھوە، گۆرانی گوتن پێکھوە، و شتی دیکھ. 
ھھروەھا کتێبخانھ خوول تھنھا بۆ دایک و باوک و 

چاودێرانی منداڵ دەکاتھوە بۆ یارمھتیدانیان بۆ پاڵپشتیکردنی 
فیربوونی سھرەتا لھ ماڵھوە. 

www.vpl.ca/events :سھیری نھخشھی بۆنھکان بکھ لھ

 کاتی چیرۆک خوێندنھوە، بۆنھی خێزانی، 
و شتی دیکھ



سھردانی کتێبخانھی گھڕەکھکھتان بکھ و خۆشی ببینھ لھ 
وازیکردن لھگھڵ یاری، بووکھشووشھ و گھمھی منداڵ، 

و ھھستکردنی چیرۆکھکان. بھشی لۆکاڵی کتێبخانھ شوێنی 
ھھیھ بۆ منداڵھکھت بۆ وازیکردن و بھکارھێنانی خھیاڵی. 

www.vpl.ca/branches :بھشی کتێبخانھ بدۆزەرەوە لھ

یاری، بووکھشووشھ و گھمھی منداڵ، 
و ھھستکردنی چیرۆک



 بۆ پرسیارکردن؟
سھردانی www.vpl.ca بکھ یان پھیوەندیمان پێوە بکھ لھ: 

info@vpl.ca یان 604.331.3603.

کتێبخانھی گشتی ڤانکوڤھر خۆشحاڵھ بھ پێشکھشکردنی کتێبی 
وێنھدار بھ خۆڕایی بۆ خێزانھکانی ڤانکوڤھر کھ منداڵی بچووکیان 

ھھیھ. خوێندنھوە بھ دەنگ یھکێکھ لھ باشترین ڕێگھکان کھ تێیدا 
گھورەکان دەتوانن یارمھتیدەر بن بۆ گھشھپێدانی زمان و فێربوون 

لھ ساڵھکانی سھرەتادا. ھھروەھا کتێبخانھ شانازی دەکات کھ 
پاڵپشتھ بۆ سھرکھوتنی مندا�ن.

ئای کھ کتێبێکی قھشھنگ و بھنرخھ! لھ ڕۆژی یھکھمھوە، مێشکی 
منداڵ زۆر بھ خێرایی دەست بھ دروستکرنی پھیوەندیکردن دەکات. 
بایھخدان بھ فێربوونی سھرەتا بونیادێکی ھھستیارە لھ گھشھکردنی 

منداڵ کھ کاریگھری درێژخایھنی دەبێت لھسھر تھندروستی و باشی 
ئھوان. ئھم کتێبھ شتێکی خۆش و سھرنجڕاکێشھ بۆ دایک و باوکان 
بۆ بایھخدان بھ دەستپێکی گھڕانی منداڵھکانیان لھ جیھانی فێربووندا، 

کتێبھکھ بھ جوانی ڕازاوەتھوە وەک ئھوەی شتی زۆرتری تێدابێت 
لھوەی نووسراوە. ھیوادارم کتێبھکھتان پێ خۆش بێت، ھێندەی کھ 

من پێم خۆش بووە!

دکتۆر رێکا گوستافسۆن، کارمھندی پزیشکی و تھندروستی

دەربارەی درەختی خوێندنھوە 
(The Reading Tree)

پھیامێک لھ ڤانکوڤھر کۆستاڵ ھێڵس 
(دەزگای تھندروستی لھ ڤانکۆڤھر)

[Kurdish]



ساوایان لھگھڵ لھ دایکبوونیان فێری زمانیش دەبن. بھ 
بیبین و بیستنی ئھوانھی بھ وشھ یان زمانی ئیشارەت 

قسھدەکھن، زۆربھی مندا�ن فیری وشھ و ئھم بیرۆکانھ 
دەبن کھ لھ کاتی ئامادەبوونیان یارمھتیان دەدات بۆ بازدان 

بھرەو خوێندنھوە.

دەربارەی ھھر شتێک بئاخڤھ

ئاخاوتن

لھگھڵ منداڵھکھت دەربارەی ئھوەی لھ دەوروبھرت 
دەگوزەرێت، قسھ بکھ. ئھگھر ئھوان بھ وشھ و 

ئیشارەتیش توانای وە�مداوەیان نھبێت، بھ�م دواتر ئھم 
وشانھ دەناسنھوە و تێیاندەگھن کھ تۆ بھکاریاندەھێنیت.



 پھیوەندیکردنت بھم زمانھ بێت کھ بھالتھوە ئاسانھ و
لھگھڵ بھکارھێنانی زمانی ئیشارەت.

 کاتێک منداڵھکھت تھتھڵھ و ئیشارەت بھکاردەھێنێت و
قسھدەکات، تۆ بیانسھلمێنھ و وە�میان بدەرەوە.

 وردەکاری بۆ چیرۆکھکانی منداڵھکھت زیاد بکھ و
وشھی پڕ لھ وەسف بھکاربھێنھ. 

گۆرانی گوتن زمان خاو دەکاتھوە و یارمھتی مندا�ن 
دەدات کھ جیاوازی دەنگی وشھکان ببیستن. پارچھکردنی 
وشھکان بۆ دەنگ و برگھکان یارمھتی مندا�ن دەدات کھ 

دواتر فێری خوێندنھوە دەبن.

گۆرانی گوتن

دەست بکھ بھ گۆرانی گوتن و ڕیتم

گۆرانی خۆشھکانت بچڕە و ڕیتمھکانی بھم زمانھ بڵی کھ 
بھ باشی دەیزانیت.



.ئھم گۆرانییانھ بچڕە کھ ھی کھلتوری خێزانھکھتن

.لھگھڵ ئھم جۆرە مۆسیقایانھ بڵێرەوە کھ بھ التھوە خۆشن

 ڕیتم و گۆرانییھکان لھگھڵ رۆتینی ڕۆژانھی وەک
خواردن، گۆڕینی دایپھر، و ئامادەکردنی جێگھی خھو، 

بگونجێنھ.

یاریکردن
یاریکردن خۆشییھ و یارمھتی مندا�ن دەدات بۆ 

ئھزموونکردنی گشت تواناکانی بھھرەمھندبوون لھ 
پھیوەندیکردن و خوێندنھوە. بھ بھکارھێنانی خھیاڵیان 
بۆ ھۆنینھوەی چیرۆک لھ کاتی یاریکردندا، مندا�ن 
شارەزای چۆنیھتی پێکھاتنی چیرۆکھکان و ھھروەھا 

جیھانیش دەبن.

یاری بکھ، بجوولێ، و خھیاڵبکھ

شانسێکی زۆر بدە بھ منداڵھکھت یاری بکات، لھشی 
بجوولێت، و خھیاڵی فراوان بکات. 



 کارتۆن، لوولھی کاغھز، قاپ و مھنجھڵ و شتومھکی
دیکھ بھکار بھێنھ بۆ یاری خھیا�وی.

 ،لھو کاتھی لھگھڵ منداڵھکھت پێکھوە یاری دەکھن
ڕێبدە بھو ڕۆڵی سھرەکی ببینێت.

 ھانی منداڵھکھت بدە یاری لھگھڵ نمایشی کتێب و
چیرۆکھکان بکات بھ بھکارھێنانی بووکھشووشھ و 

گھمھی منداڵ و شتی دیکھ کھ لھ ماڵھوە ھھن.

نووسینی منداڵھکھت بھ خھتخھتێن و دانانی نیشانھ لھ 
سھر کاغھز دەستپێدەکات. ھھر چا�کییھک منداڵھکھت 
بیکات بھ بھکارھێنانی باسکی، دەستی، و پھنجھکانی 
یارمھتی دەدات بۆ گھشھپێدانی بھھرەی وردەکاری 

جوولھکردن. خھتخھتێن بھ قھڵھمی پاستیل، گھمھکردن 
بھ قوڕی دروستکراو، و ھھڵگرتنی شتی بچووک 

بریتین لھ ھھندێک چا�کی کھ یارمھتیدەرن بۆ 
گھشھکردنی ئامرازی پێویست بۆ فێربوونی نووسین.

نووسین

لھ بچووکھوە دەست پێ بکھ
لھ ھھمان کاتدا منداڵھکھت ھانبدە کھ پارچھی بچووکی 

خواردن ھھڵبگرێت و خۆی بیخوات.


 بڵۆکی بچووک، تۆپ، و شتی دیکھ بھ منداڵھکھت بدە
بۆ جووالندن و سووڕاندنیان.

 پێکھوە لھگھڵ منداڵھکھت ناوەکھی بنووسھ و یارمھتی
بدە بۆ ئھوەی پیتھکان فێربێت.

 چیرۆکێک بنووسھ کھ منداڵھکھت بۆ تۆ
دەیگێڕێتھوە و دواتر پێکھوە بیخوێننھوە.


