
 

 

 

 

 

 

 

کول مرسته سره ماشومانو له سره)ساختار(   تړښجو او په صمیمیت   

پری  ریتاث یکول نشو ږنمو ېچ لري شتون هڅ رډی ېک ژوند په
 په مثال د. وړوکپری  هړکیپر یا  وکړو ا انتخاب ، ولرو یا یې

 وادیه وی په ایا ېچپه دی اغیز ولرو  یکول  نشو ږمو: هګتو
 یکول شوه ن هړکیپر ددی  ږنمو وختونه ېنځی. وی  هګړج ېک

 لپاره انځ د یکول شوه ن ږنمو. وړوک ژوند هګنڅ او رتهیچ چې
ڼهپا ژندیپ کوم ېچ وړوک هړکیپر   ۰وړک ترالسه ږنمو به 

 زمنیاغ هم وانیش کوچني ورډی په پخپله شو یکول ږنمو رګم
 په مثال د .وړوکپری  هړکیپر او هم تصمیم یا ،وه اوسو 

 ماشومانو خپلو له هګنڅ ېچ وړک غوره شو یکول ږنمو: هګتو
 ېچلی شوو کو هړکیپرپه دی هم  ږنمو. کړو و نهیم سره

 ږنمو. وړکو ېخبر سره بل وی له ېک ۍکورن په ږنمو هګنڅ
سره دهغوی په  ماشومانوله خپلو  هګنڅ ېچ کوو هړکیپر

  ۰ وړوک مرستهخوب یا ویدده کیدو کې 
که څه  .دي مهم خورا لپاره ماشومانو د ږنزمو انیش کوچني دا

 مهمه دا ولی  ، وي هم مشکل انیش یرډی ېک ژوند په هم په 
 یدو ېچ شي په کومومتمرکز ېباند هڅ هغه تل نیوالد ېچ ده

کولی شي اغیزه او پریکړه وکړي۰

ئړک بیانتشریح یا  ( قواعد ) صول  
 

 یوکول یدو وڅتر لري ایتړا ته ودښالر او معلوماتو ماشومان
خپل چاپیلایر یا دنیا کې ځان ته ځای پیدا او خپل ورځنې  شي

 خهڅ پالر موراو د ماشومان.ژوند درک کړی او پری پوه شي 
۰ لري ایتړا ته وقواعد وړ دلویپوه د او ساده ، وڅ  

 ېول ېچ کوي حیتشر او انويیب اصول ته ماشومانو نیوالد
 ديیږک هړغا ته قانونباید هم  نیوالد. ید مهم قانون قواعد او 

او  يړغوا نههغه  ماشومان که یحت اوهغه مراعت کړی ،
 ماشومان ېچ دي مهم هم ېک يځوونښ په دا ۰نادیده یې ګڼي 

   ۰مراعت کړي  مقررات قواعد او

 ورئګو او ئېږودر یا اشاره کې  رو ادهیپپه  دیبا تاسو: مثال
 یکول رټمو ېچ کهځ  ؟ېول دا  .که نه  يځرا رټمو کوم ېچ

 په ېوازی ماشوم ېریچ که،  ورسوي انیز ته ماشوم شي
 وريګو دیبا تل ماشوم ۰او پام ونه کړي  يځرګو ېک کړس
 عملباندی  قاعده ېده پ تل دیباهغه . يځرا رټمو ایا ېچ

۰ يړوک



 

 

 

 

 

 

 

اوسئ چمتو ته حاالتو  

 یوکول یدو وڅتر لري ایتړا ته ودښالر او معلوماتو ماشومان
 ژوند نيځورپه خپل  او ومومي الره خپله ېک ړۍن  په شي
  ۰شي پوه ېباند
 لپارهاالتو حا آرامه نا ای نوي د ماشوم خپل شي یکول نیوالد

په  يیښیږپ هڅ ېکالتو حا ېده پ ېچورته ووای  او يړک چمتو
:  مثال .يړک ېلر ماشومانو له رهیو دادی سره کولی شي 

 ته رټاکډ او په سرویس کې سپریږو نږمو. وځ ته رټاکډ ونږم
. کوو انتظار ېک خونه انتظار د هلته به نږمو. وځو  

. يوک دردکومی څای مو  ېچ کوي تنهښپو خهڅ نږموله  رټاکډ
 يګړانځ هغه. یا یې معاینه کوي  وريګ بدند مونږ  رټاکډ
شيتر څوجوړ  کوي مرسته سره بدن د ېچ لري انیش

او تعقیبول ساتل دودونه او( نزټیرو)  معموالت  

 یوکول یدو وڅتر لري ایتړا ته ودښالر او معلوماتو ماشومان
 ېباند ژوند نيځورپه خپل  او پیدا الره خپله ېک ړۍن  په شي
  ۰شي پوه
 سره ماشوم ،  لهوي شان وی ځور هره انیش ېنځیکار چې  دا

۰ کوي مرسته  

 ۰ يړک تهځنیرامیا قواعد  معموالت نې ځور شي یکول نیوالد
 ولډ ورته په انیش ېک وخت ورته په تل په دی معانا چې

۰ ئړوک  
 خپلوخت کې  ورته په هخوبمخکی له  ځور هره: مثال

 وړخوا د ځور هره. يایووا سهیک وهی او ئړکرس ب ونهښغا
شیان  لوبو د تل وروسته لوبو دیا . استیووا دعا دمخه خهڅ
۰ئړک ظم او را ټولنم

  



 

 

 

 

 

 

 

ئړورک نهیم  
 
۰ لري ایتړا ته محبت او ۍنیم نویوالد د ماشوم وی  

 خپل شي یکول نیوالد ېچ لري شتون ېالر یلیالبیب یرډی ته 
  ۰وسره مینه لری  ېدو، څرنګه چې دی ده ،   ښیېو ماشوم
ته را باندی ګران  "په الفاظو سره ووایي چې  ته ماشوم: مثالونه

. ئړوک نهیستا ماشوم د.  سئیون ېک ېږغپه  ماشوم" . یې 
۰ ئړک خوشحاله ماشوم.  ئړوک موسکا ته ماشوم

  کول ريیسات او ېلوباو له یو بل سره  یاځوی
 

 ماشومانو د ۰ لري ایتړا ته محبت او ۍنیم نویوالد د ماشوم وی
۰ ئړک ریت وخت سره ویکورن خپلو د ېچ ده هښ دا لپاره  

ولی بیا هم  ، ويهم  ستونزمن ېک وختونو څینو په ژوند که یحت
پیدا  وخت لپاره تونویفعال، ګډو او په زړه پوره  ۍریسات ګډي باید

۰شي   
 لوبهقطعه بازی یا .رئګوو کتابونهداره عکس هګډ په: مثالونه

 هڅ وی. ییووا ېوکټ یو بل ته  .کړي زمزمه سندره یوه. ئړوک
 سپورت یاځوی. ړۍ ک رسم هڅ وی لپاره بل وی د. ئړک ړجو
ئړوک

ئړوک ېخبر سره بل ویله   

 لپاره ماشوم د دا. لري نظرونه او افکار ، احساسات رډی ماشوم
 د سره ماشوم شي یکول نیوالد. يږیږوغ هړا ېد په ېچ ید هښ

 نهیښاندکوی یا پری فکر  ماشوم ېچ يږیږوغ هړا په هڅ هرهغه
و او نظروند  یدو د خهڅ ماشوم له شئ یکول ې تاس. لري

 کوي مرسته سره ماشوم دهم  دا ۰سوچونږ په هکله  وپوښتي 
ې دوی یې په ماشوم کې وینۍ چ احساسات هغه نیوالد ېریچ که

، یاد کړي او ور  يیږک دلیل ېک ماشوم په یا یې احساس کوی او
 خوشحاله یا غوسه/  خفهې ته چ ورمګ زه)" څخه وپوښتي 

۰یې ..."(



 

 

 

 

 

 

 

کول دود او رواجونودودونو د ېک ۍکورن په  
 

 هښ لپاره ماشوم د دا. لري رسمونه او دودونه خپل ۍکورن هره
چې وی ، یو ډول  ېک یاځهر په دودونه ۍکورن د ېریچ که هد

 د: مثالونه .يانتقال کړ ته ماشومانو خپلو دودونه داوساتی او 
 ېزیکل د ۰خواړه پخول  ګړیانځ وی. رواجونه  مخه د وړخوا
 تونهیفعالاو خوشحالیو  وښیخو د ېک وځور وګړانځ په. ل ځلمان

او داسي نور ونهځلمون. 

احترام وکړي   /استیاښو قدرداني  
 

هغوی زیات   ۰خوشحاله کړي  پالر او مور خپل يړغوا ماشومان
  ۰ يړکاو خوشحاله  ښخویې  نیوالد وکوښښ کوی تر څ

 وی ، کوي ېغلط ماشومانو کې وختون ېنځی ولی کله نا کله یا په
او یا هم بد خلقی  ياو بی چرته ی يړستهغوی  ای ،یږي مات هڅ

۰کوی   
 ماشومانو د هم دا. لرياو حوصیله و مغز رډی باید نیوالدنو  ایب

سره  ونیوالدې هغوی له خپلو چ کله،   یدډیره ګټوره  لپاره
  ۰وکړي  مننه مرسته کوی او والدین له دوی نه 

 نیوالد او وي ړیست ای ړي ک غلط هڅ وی ماشوم ېچ کله هم ای
  ۰پاتي شي  آرام وکړي  ، ( قهر او غسه  )ددی پر څای چې 

 : "ښیې او ووایي و ته  ماشومانوهم ضرور ده چې والدین  دا
او پاک ده او خپل کوشش کوي  ې نیت درساتتاس ېچ نمیو زه

کوم نهیستا ېمرست د ستا زه. کړي  ترسره هښ چې

نظرونه فکرونه/ خپل

وړیا توګه تر السه په له دی ویب  پاڼي  یا صفحي څخه په خپله ژبه او  ۍتیا او روزنې په هکله معلومات کولي شغد رو
۰کړي

 


