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لھ خزمھتگوزارییھکانی پھروەردە و چاودێریی سھرەتای منداڵێتیی 
ئێمھدا (ECEC)، باشبوون، گھشھ و فێربوونی منداڵھکھت بۆ 

ئێمھ گرنگن، و ئێمھ ڕەچاوی پێویستییھ تاکھکھسییھکانی 
منداڵھکھت لھناو ئھو گرووپھ دەکھین کھ ئھو تێیدایھ.

ھھر منداڵێک لھ پھروەردە و چاودێریی سھرەتای منداڵێتیدا مافی 
پاڵپشتی تاکھکھسی و لھکاتی گونجاودا ھھیھ کھ پێویستییھ 

تایبھتھکانی بھێنێتھ دی و لھ ڕێگای ئامادەکاریی گونجاوی 
جیاوازەوە بۆی فھراھھم بکرێن. 

خاڵی دەستپێک بۆ ڕێکخستنی ئھم پاڵپشتییھ الیھنھ بھھێزەکان و 
پێویستییھکانی منداڵھکھتھ لھمیانھی فێربوون، گھشھ و باشبووندا.

لھم ڕێبھرەدا، تۆ دەتوانیت گرنگترین زانیاری لھبارەی پاڵپشتی 
دابینکراو لھ پھروەردە و چاودێریی سھرەتای منداڵێتیدا تێدایھ، 

بۆیھش تۆ دەتوانی بۆ ئھم ڕێبھرە بگھڕێیتھوە ھھرکات پرسیارت 
بۆ دروست بوو.

.kasvuvauhdissa.fi زانیاریی زیاتر بھردەستھ لھ

بھخێوکھری بھڕێز،

ھھموو منداڵێک گرنگھ!

پاڵپشتی بۆ مندا�ن بۆ 
پھروەردە و چاودێری لھ قۆناغی 

سھرەتای منداڵێتیدا

ڕێبھر بۆ بھخێوکھران



پاڵپشتیی تایبھت بھرزترین ئاستی پاڵپتشییھ کھ لھ پھروەردە و 
چاودێریی سھرەتای منداڵێتیدا ھھیھ، و بھشێوەی تاکھکھسی بۆ 

ھھر منداڵێک پالنی بۆ دادەنرێت.

پاڵپشتی بھھێزکراو تاکھکھسیترە و پێویستی بۆ پاڵپشتی لھوانھیھ 
بۆ ماوەیھکی کھمتر یان درێژتر بێت. منداڵھکھ پێویستی بھ 

چھندین شێوەی پاڵپشتی ھھیھ کھ بھبھردەوامی و لھ ھھمان کاتدا 
بۆی دابین دەکرێن.

پاڵپشتی گشتی یھکھم بژاردەیھ بۆ بھدەمھچوونی پێویستییھکانی 
پاڵپشتیی منداڵ. لھم حاڵھتانھدا، پێویستییھکان درێژە ناکێشن و 

منداڵھکھ سوود لھ وەرگرتنی پاڵپشتی تاکھکھسی دەبینێت.

پاڵپشتیی 
تایبھت

پاڵپشتیی 
بھھێزکراو

پاڵپشتیی گشتی

پاڵپشتی

پاڵپشتیی فێرکاری، 
پێکھاتھیی و لھسھر 

بنھمای چاودێری

شێوەکانی پاڵپشتی کھ 
لھ ھھموو ئاستھ 

جیاوازەکاندا بھکار 
دەھێنرێن:



پاڵپشتیی تایبھت
- بھھێزترین ئاستی پاڵپشتییھ لھ پھروەردە و چاودێریی سھرەتای منداڵێتی   

- بھشێوەی تاکھکھسی ئامادە کراوە   
- بھردەوامھ و دەوامی تھواوی دەوێت    

- شێوەی ھھمھجۆری پاڵپشتی و خزمھتگوزارییھکان لھخۆ دەگرێت   
- دەکرێ دابین بکرێت بھھۆی کھمئھندامی، نھخۆشی، دواکھوتنی گھشھ   

یان ھھر پێویستییھکی پاڵپشتیی بۆ فێربوون و گھشھ کھ بھشێوەیھکی 
بھرچاو توانای منداڵھکھ بۆ کارکردن پھک بخات

- پێویستی بھ بڕیاری کارگێڕی ھھیھ.  

پاڵپشتیی بھھێزکراو
- ئھمھ زیاتر تاکھکھسییھ و پێک دێت لھ شێوازە جیاجیاکانی پاڵپشتی   

کھ لھ ھھمان کاتدا دابین دەکرێن 
- دەکرێ بۆ ماوەی کھمتر یان زیاتر بن   

- ئھو پاڵپشتییھ لھخۆ دەگرێت کھ یان بھشێوەی تاک لھناو گرووپھکھدا   
پێشکھش دەکرێت یان لھ ژینگھیھکی ھاوبھشدا وەکو گرووپی 

بچووک پێشکھش دەکرێت
- بڕیاردانی کارگێڕی لھخۆ دەگرێت.  

پاڵپشتیی گشتی
- پێک دێت لھ شێوە تاکھکھسییھکانی پاڵپشتی، وەکو چارەسھری   

فێرکاری و ڕێکارەکانی پاڵپشتی بۆ ڕووبھڕووبوونھوەی 
بارودۆخێک لھ قۆناغی سھرەتاییدا. 

- بۆ پێویستییھکانی پاڵپشتیی کورتخایھنھ   
- دەکرێ بڕیاردانی کارگێڕی لھخۆ بگرێت، ئھگھر پێویست بکات   
- دەکرێ خزمھتگوزارییھکانی وەرگێڕان و یارمھتی یان ئامێری   

یاریدەدەر بۆ پھیوەندیکردن، بیستن، بینین، جووڵھ یان پێویستییھ 
جھستھییھکانی تر لھخۆ بگرێت.

پاڵپشتیی فێرکاری
- ھاوسھنگیی پێشبینکراوی ڕۆژانھ  

- چاالکیی لھ گرووپی بچووکدا  
- ڕێگاکانی کارلێککردن و پھیوەندیکردن   

- پالندانان، جێبھجێکردن، تۆمارکردن و ھھڵسھنگاندنی چاالکییھکان  
- مامۆستای پھروەردەی تایبھتی پھروەردە و چاودێریی سھرەتای منداڵێتی  

- ھھماھھنگی  
- ژینگھی فێربوون   

- بھشداریپێکردنی مندا�ن و بھخێوکھران.  

پاڵپشتی پێکھاتھیی
- کۆمھڵھیھکی بچووک یان کۆمھڵھیھکی تایبھت  

- گونجاندنی پێکھاتھ و ژمارەی کارمھندەکان تا لھگھڵ پێویستییھکانی پاڵپشتیی   
منداڵھکھ بگونجێت، بۆ نمونھ مامۆستا یان یاریدەدەری پھروەردەی تایبھتی 
پھروەردە و چاودێریی سھرەتای منداڵێتی بۆ پھروەردەی منداڵێتی پێشوەخت

- وەرگێڕانی ھھموو خزمھتگوزارییھکانی یارمھتیدان  
- بھکارھێنانی ئامێرە یاریدەدەرەکان  

- ڕەچاوکردنی دەستگھیشتن   
- بھردەوامبوونی پھروەردەی پیشھگھرانھ بۆ ئھندامانی ستافھکھ  

پاڵپشتی لھسھر بنھمای چاودێری
- ڕێگا و ڕێکارەکان بۆ بھدەمھچوونی پێویستییھکی منداڵ بۆ پھروەردەکردن،   

چاودێری و یارمھتی 
- پێویستییھ تھندروستییھکانی منداڵ، وەکو چارەسھر بۆ نھخۆشی درێژخایھن،   

دەرمان، سیستھمی خۆراک، و پێویستییھکانی جووڵھکردن. ھھڵسھنگاندنی 
حاڵھت بۆ حاڵھت ئھنجام دەدرێت بھ شێوەیھک کھ تا چھند پاڵپشتی دەکرێ 

وەک بھشێک لھ چاالکییھ بنھڕەتییھکانی کۆمھڵھکھ دابین بکرێت.
- ڕێنمایی بۆ کارمھندەکان و ڕاوێژ لھگھڵ پسپۆڕانی خۆشگوزەرانیی   

کۆمھ�یھتی و چاودێریی تھندروستی.

لھ ھھموو ئاستھکانی پاڵپشتی
تۆمار بۆ پالنی پھروەردە و چاودێریی قۆناغی سھرەتای منداڵێتی 

منداڵھکھ دادەنرێت کھ ھھموو ئھو پاڵپشتیانھی تێدایھ کھ پێویستیھتی، 
لھوانھش ئاست، شێوەکانی جێبھجێکردن و ھھروەھا بھرپرسیارێتییھ 

پھیوەندیدارەکان و دابھشبوونی ئھرکھکان. دەشێت کھ بھشێوەیھکی 
گونجاو ئاڵوگۆڕ لھنێوان ئاستھکاندا بکرێت، و ئاستی داواکراو ھھمیشھ 
بھجیا بۆ ھھر منداڵێک ھھڵدەسھنگێنرێت. پالنی پھروەردە و چاودێریی 

قۆناغی سھرەتای منداڵێتی ھھرکاتێک پێویست بوو پێداچوونھوەی بۆ 
دەکرێت، ئھمھش النیکھم ساڵی جارێک.
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پھیوەندییھکان

بھیھکھوە لھگھڵ بھخێوکھران، 
پێویستییھکانی پاڵپشتیی منداڵھکھ 

دیاری دەکرێن و بۆ پالنی پھروەردە 
و چاودێریی قۆناغی سھرەتای 

منداڵێتی زیاد دەکرێن.

لھالیھن ئھندامێکی ستافھکھ، 
بھخێوکھر یان پسپۆڕێک کھ 
تیشک دەخاتھ سھر پێویستی 

پاڵپشتی بۆ پھروەردە و 
چاودێری قۆناغی سھرەتای 

منداڵێتی بھگھڕ دەخرێت.

ئھگھر بڕیاری کارگێڕی درا، 
دانیشتنێک ڕێک دەخرێت بۆ 

بھخێوکھران و منداڵھکھ. 

بڕیاری کارگێڕی لھسھر بنھمای 
پالنی پھروەردە و چاودێریی قۆناغی 

سھرەتای منداڵێتی دادەنرێت. 
بڕیارەکھ لھالیھن بھرپرسی شارەوانی 
لھ دابینکردنی پھروەردە و چاودێریی 
قۆناغی سھرەتای منداڵێتی دەدرێت.

ھھر بڕیارێکی کارگێڕی بۆ 
ماوەیھکی دیاری نھکراو کاری 

پێدەکرێت و دەکرێت 
ھھڵبوەشێندرێتھوە یان ھھموار 
بکرێتھوە ئھگھر پاڵپشتییھکھ 

پێویستی بھ گۆڕین بوو.
پاڵپشتیی پێویست بۆ 

منداڵھکھت پێویستھ بێ 
دواکھوتن دابین بکرێت.

ھھماھھنگی لھگھڵ ئێوەی بھخێوکاران، بھشێکی گرنگھ لھ پھروەردە و 
چاودێریی منداڵێتیی سھرەتا بۆ منداڵھکھتان.

ئێمھ بھدوای دروستکردنی ژینگھیھکدا دەگھڕێین کھ گفتوگۆکردن تێیدا 
لھبارەی پێویستییھکانی پاڵپشتی بۆ منداڵھکھت ئاسان بێت، چونکھ 

ئامانجھکھ بریتییھ لھ بھیھکھوە دۆزینھوەی ھھر پێویستییھکی شیاو بۆ 
پاڵپشتی و دۆزینھوەی ئامرازی پێویست بۆ چارەسھرکردنی. 

ئھگھر بھشداریپێکردنی مامۆستای پھروەردەی تایبھتی پھروەردە و 
چاودێریی منداڵێتیی سھرەتا، چارەسھرکھری قسھکردن، چاودێریی 

پزیشکیی تایبھتمھند، ڕێکخراوی خۆشگوزەرانی منداڵ یان ڕێکخراو 
یان دەزگای تر بۆ منداڵھکھت سوودی ھھبێت، ئھوا ئھم ھھماھھنگییھ 
بھشێوەی سھرەتایی بھ ڕەزامھندی ئێوە، بھخێوکارانی منداڵ، دەست 

پێدەکات. ئھم جۆرە ھھماھھنگییھ ھھروەھا بھپێی ڕێساکانی 
نھێنیپارێزی و ئاڵوگۆڕی زانیاری جێبھجێ دەکرێت.

لھکاتی دابینکردنی پاڵپشتی، گرنگھ کھ پارێزگاری لھ بھردەوامی 
بکھیت ئھگھر منداڵھکھ یھکھی پھروەردە و چاودێریی منداڵێتی 
سھرەتای بگۆڕێت بۆ یھکێکی تر و لھگھڵ بھرەوپێشچوونی لھ 
پھروەردەی منداڵێتی سھرەتاوە بۆ باخچھی مندا�ن و پاشان بۆ 
قوتابخانھی گشتگیر. ئھمھ پێویستی بھ ھھماھھنگی و پھیوەندیی 

ھاوبھش ھھیھ لھنێوان ئێوە، دابینکھری پھروەردە و چاودێریی قۆناغی 
سھرەتای منداڵێتی، و ھھر ڕێکخراو و دەستھیھکی بھشدار.
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