
 

 

در پیدا کردن دوستان خوب بھ کودک خود کمک کنید  

 

والدین گرامی  

 

کودکان برای رشد و بالندگی خود بھ دوستان خوب نیاز دارند. اگر کودکان از خردسالی بیاموزند کھ چگونھ دوست خوبی 
شانس بیشتری وجود خواھد داشت کھ در بزرگسالی مرتکب شرارت نشوند.برای دیگران باشند،   

توانید محیطی خوب و مناسب را در مھدکودک یا موسسھ مراقبت از کودکان فراھم نمایید.   شما بھ عنوان پدر یا مادر می 
بر نحوه رفتار کردن فرزندان خود توانند  دانیم کھ والدین می ترین الگو برای فرزند خود ھستید، و ما می شما بزرگترین و مھم

در مھدکودک یا موسسھ مراقبت از کودکان تأثیر بگذارند.  

توانید بھ ھمھ کودکان ازجملھ فرزند خود کمک کنید تا  بھ ھمین منظور، در رابطھ با اینکھ شما بھ عنوان والدین چطور می 
ایم. الصھ مطرح کردهخود را بخشی از اجتماع حساب کنند در اینجا پنج نکتھ را بھ طور خ  

 

کودک خود را برای بازی کردن با ھمھ کودکان در مھدکودک یا موسسھ مراقبت از کودکان تشویق کنید .1  
کنید تا بھ  وقتی کودک خود را تشویق می  آموزد. کودک شما از بازی کردن با کودکان مختلف چیزھای زیادی می

کنید کھ ھمھ کودکان بتوانند در بازی با ھم سھیم باشند و  یمند باشد، ھمزمان محیطی فراھم م تمام کودکان عالقھ
درواقع بخشی از جامعھ باشند.  

 
درباره سایر کودکان، والدین آنھا یا آموزگاران مھدکودک یا موسسھ مراقبت از کودکان بدگویی نکنید .2  

نفرت تبدیل شود و بر نگرش تواند بھ  استفاده از کلمات منفی درباره سایر کودکان یا افراد بزرگسال بھ سادگی می
در عوض، بھ کودک خود کمک کنید تا ذھنی باز و مثبت داشتھ   فرزند شما بھ محیط پیرامون خود تأثیر بگذارد.

کنید؟ آیا  روید آیا بھ ھمھ کودکان و بزرگساالن سالم می رسانید یا دنبال او می باشد. وقتی کودک خود را بھ مھد می
نید؟دا اسم تمام کودکان را می  

 
بھ کودکان جدید خوشامد بگویید .3  

کنند، و معنایش این است کھ  کودکان جدید بھ طور مرتب بھ مھدکودک یا موسسھ مراقبت از کودکان مراجعھ می
بنابراین، شما باید با آنھا سالم و احوالپرسی   کنند. کودکان جدید زیادی بھ ھمراه والدین خود بھ آنجا مراجعھ می

کنید و کاری کنید تا احساس خوشایندی داشتھ باشند  حتی وقتی فرزند شما در حال اتمام دوره مھدکودک و ورود  -
دبستانی باشد. بھ پیش  

 

فرزند خود را تشویق کنید تا از دوستان خود حمایت کند .4  
سن خود نیاز  شوند، بھ کمک یکی از افراد ھم ی کودکانھ بیرون رانده میھا کودکانی کھ بھ دالیل مختلف از گروه

کنند بھ نوعی حس غرور را تجربھ  کنند و از آنھا حمایت می دارند.  کودکانی کھ بھ سایر کودکان کمک می
خواھند کرد.  

 

5. ش کنیدزنند گو ھایی کھ والدین دیگر درباره مشکالت فرزندان خود می با ذھنی باز و مثبت بھ حرف   
ممکن است مطرح کردن این مسئلھ کھ فرزند شما در مھدکودک یا موسسھ مراقبت از کودکان مشکالتی دارد یا 

تر  اگر سایر والدین در این زمینھ پاسخگو باشند، این کار ساده  بھ حمایت بیشتری نیاز دارد کار دشواری باشد.
خواھد بود.  

6.  

و  Maryاز شرارت یک برنامھ پیشگیرانھ ضد شرارت است کھ توسط بنیاد  برنامھ دوریدرباره برنامھ دوری از شرارت: 
Save the Children است. برنامھ دوری از شرارت بر چھار اصل استوار است: صبر، احترام، مراقبت و  دانمارک معرفی شده

اقبت از کودکان ھایی کھ موجب رفاه و شادی در مھدکودک یا موسسھ مر شجاعت و از یک چمدان شامل ابزار و روش
ھای پس از  ھا، مدارس و کلوپ دبستانی شود تشکیل شده است. برنامھ دوری از شرارت ھمچنین مواد آموزشی را بھ پیش می

  www.friformobberi.dkسایت ما بیابید:  کند. اطالعات بیشتر را در وب مدرسھ ارائھ می
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بھ کودکان جدید خوشامد بگویید .3  

کنند، و معنایش این است کھ  کودکان جدید بھ طور مرتب بھ مھدکودک یا موسسھ مراقبت از کودکان مراجعھ می
بنابراین، شما باید با آنھا سالم و احوالپرسی   کنند. کودکان جدید زیادی بھ ھمراه والدین خود بھ آنجا مراجعھ می

کنید و کاری کنید تا احساس خوشایندی داشتھ باشند  حتی وقتی فرزند شما در حال اتمام دوره مھدکودک و ورود  -
دبستانی باشد. بھ پیش  

 

فرزند خود را تشویق کنید تا از دوستان خود حمایت کند .4  
سن خود نیاز  شوند، بھ کمک یکی از افراد ھم ی کودکانھ بیرون رانده میھا کودکانی کھ بھ دالیل مختلف از گروه

کنند بھ نوعی حس غرور را تجربھ  کنند و از آنھا حمایت می دارند.  کودکانی کھ بھ سایر کودکان کمک می
خواھند کرد.  

 

5. ش کنیدزنند گو ھایی کھ والدین دیگر درباره مشکالت فرزندان خود می با ذھنی باز و مثبت بھ حرف   
ممکن است مطرح کردن این مسئلھ کھ فرزند شما در مھدکودک یا موسسھ مراقبت از کودکان مشکالتی دارد یا 

تر  اگر سایر والدین در این زمینھ پاسخگو باشند، این کار ساده  بھ حمایت بیشتری نیاز دارد کار دشواری باشد.
خواھد بود.  

6.  

و  Maryاز شرارت یک برنامھ پیشگیرانھ ضد شرارت است کھ توسط بنیاد  برنامھ دوریدرباره برنامھ دوری از شرارت: 
Save the Children است. برنامھ دوری از شرارت بر چھار اصل استوار است: صبر، احترام، مراقبت و  دانمارک معرفی شده

اقبت از کودکان ھایی کھ موجب رفاه و شادی در مھدکودک یا موسسھ مر شجاعت و از یک چمدان شامل ابزار و روش
ھای پس از  ھا، مدارس و کلوپ دبستانی شود تشکیل شده است. برنامھ دوری از شرارت ھمچنین مواد آموزشی را بھ پیش می
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در پیدا کردن دوستان خوب بھ کودک خود کمک کنید  

 

والدین گرامی  

 

کودکان برای رشد و بالندگی خود بھ دوستان خوب نیاز دارند. اگر کودکان از خردسالی بیاموزند کھ چگونھ دوست خوبی 
شانس بیشتری وجود خواھد داشت کھ در بزرگسالی مرتکب شرارت نشوند.برای دیگران باشند،   

توانید محیطی خوب و مناسب را در مھدکودک یا موسسھ مراقبت از کودکان فراھم نمایید.   شما بھ عنوان پدر یا مادر می 
بر نحوه رفتار کردن فرزندان خود توانند  دانیم کھ والدین می ترین الگو برای فرزند خود ھستید، و ما می شما بزرگترین و مھم

در مھدکودک یا موسسھ مراقبت از کودکان تأثیر بگذارند.  

توانید بھ ھمھ کودکان ازجملھ فرزند خود کمک کنید تا  بھ ھمین منظور، در رابطھ با اینکھ شما بھ عنوان والدین چطور می 
ایم. الصھ مطرح کردهخود را بخشی از اجتماع حساب کنند در اینجا پنج نکتھ را بھ طور خ  

 

کودک خود را برای بازی کردن با ھمھ کودکان در مھدکودک یا موسسھ مراقبت از کودکان تشویق کنید .1  
کنید تا بھ  وقتی کودک خود را تشویق می  آموزد. کودک شما از بازی کردن با کودکان مختلف چیزھای زیادی می

کنید کھ ھمھ کودکان بتوانند در بازی با ھم سھیم باشند و  یمند باشد، ھمزمان محیطی فراھم م تمام کودکان عالقھ
درواقع بخشی از جامعھ باشند.  

 
درباره سایر کودکان، والدین آنھا یا آموزگاران مھدکودک یا موسسھ مراقبت از کودکان بدگویی نکنید .2  

نفرت تبدیل شود و بر نگرش تواند بھ  استفاده از کلمات منفی درباره سایر کودکان یا افراد بزرگسال بھ سادگی می
در عوض، بھ کودک خود کمک کنید تا ذھنی باز و مثبت داشتھ   فرزند شما بھ محیط پیرامون خود تأثیر بگذارد.

کنید؟ آیا  روید آیا بھ ھمھ کودکان و بزرگساالن سالم می رسانید یا دنبال او می باشد. وقتی کودک خود را بھ مھد می
نید؟دا اسم تمام کودکان را می  

 
بھ کودکان جدید خوشامد بگویید .3  

کنند، و معنایش این است کھ  کودکان جدید بھ طور مرتب بھ مھدکودک یا موسسھ مراقبت از کودکان مراجعھ می
بنابراین، شما باید با آنھا سالم و احوالپرسی   کنند. کودکان جدید زیادی بھ ھمراه والدین خود بھ آنجا مراجعھ می

کنید و کاری کنید تا احساس خوشایندی داشتھ باشند  حتی وقتی فرزند شما در حال اتمام دوره مھدکودک و ورود  -
دبستانی باشد. بھ پیش  

 

فرزند خود را تشویق کنید تا از دوستان خود حمایت کند .4  
سن خود نیاز  شوند، بھ کمک یکی از افراد ھم ی کودکانھ بیرون رانده میھا کودکانی کھ بھ دالیل مختلف از گروه

کنند بھ نوعی حس غرور را تجربھ  کنند و از آنھا حمایت می دارند.  کودکانی کھ بھ سایر کودکان کمک می
خواھند کرد.  

 

5. ش کنیدزنند گو ھایی کھ والدین دیگر درباره مشکالت فرزندان خود می با ذھنی باز و مثبت بھ حرف   
ممکن است مطرح کردن این مسئلھ کھ فرزند شما در مھدکودک یا موسسھ مراقبت از کودکان مشکالتی دارد یا 

تر  اگر سایر والدین در این زمینھ پاسخگو باشند، این کار ساده  بھ حمایت بیشتری نیاز دارد کار دشواری باشد.
خواھد بود.  

6.  

و  Maryاز شرارت یک برنامھ پیشگیرانھ ضد شرارت است کھ توسط بنیاد  برنامھ دوریدرباره برنامھ دوری از شرارت: 
Save the Children است. برنامھ دوری از شرارت بر چھار اصل استوار است: صبر، احترام، مراقبت و  دانمارک معرفی شده

اقبت از کودکان ھایی کھ موجب رفاه و شادی در مھدکودک یا موسسھ مر شجاعت و از یک چمدان شامل ابزار و روش
ھای پس از  ھا، مدارس و کلوپ دبستانی شود تشکیل شده است. برنامھ دوری از شرارت ھمچنین مواد آموزشی را بھ پیش می
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