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Flüchtlingshilfe Mittelhessen e. V. 
Phantastische Bibliothek
Turmstraße 20
35578 Wetzlar 
Telefon:  06441 4001-12 oder
mobil:  0157 36180716

Freiwilligenzentrum Mittelhessen e. V. 
Elsa-Brandström-Straße 18
35578 Wetzlar 
Telefon:  06441 959295
E-Mail:  freiwilligenzentrum@ 
 mittelhessen.de
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Kinder- und Familienzentrum im 
Westend
Caritasverband Wetzlar | Lahn-Dill-Eder 
Koordination „Frühe Hilfen“
Horst-Scheibert-Straße 4
35578 Wetzlar 
Telefon:  06441 4475230
E-Mail:  familienzentrum@ 
 caritas-wetzlar-lde.de

Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg e. V. 
Kinder- und Familienzentrum
Röntgenstraße 3
35578 Wetzlar 
Telefon:  06441 73433
E-Mail:  kifaz@lhww.de 

AWO Kreisverband Lahn-Dill e. V.
Migrationsberatung für Erwachsene
Büro Wetzlar Stadt-Mitte
Brettschneider Straße 4
35576 Wetzlar 
Telefon:  06441 8708878
Büro Wetzlar-Niedergirmes:
Niedergirmeser Weg 67
35576 Wetzlar 
Telefon:  06441 8708877

Diakonie Lahn Dill e. V.
Flüchtlings- und Migrantenberatung
Niedergirmeser Weg 69
35576 Wetzlar 
Telefon:  06441 4428367
E-Mail:  b.westen@diakonie-lahn-dill.de
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Erziehungs- und Familienberatungs-
stelle Wetzlar
Karl-Kellner-Ring 39
35576 Wetzlar 
Telefon:  06441 407-1670
E-Mail:  eb-wetzlar@lahn-dill-kreis.de

Familienzentrum Kinderland Nauborn
Solmser Weg 25 b
35580 Wetzlar 
Telefon:  06441 2100658
E-Mail:  kita-nauborn@wetzlar.de

FamilienZentrum Wetzlar e. V.
Lauerstraße 1 a
35578 Wetzlar 
Telefon:  06441 46592
E-Mail:  familienzentrum-wetzlar@ 
 gmx.net

Kinder- und Familienzentrum 
Niedergirmes 
Koordination „Frühe Hilfen“
Fröbelstraße 12
35576 Wetzlar 
Telefon: 06441 3091622
E-Mail: birsen.krueger@wetzlar.de
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Stadt Wetzlar
Jugendamt 
Ernst-Leitz-Straße 30
35578 Wetzlar 
Telefon:  06441 99-5111
E-Mail:  jugendamt@wetzlar.de

Beratungsstelle für Familien-, Erzie-
hungs-, Ehe- und Lebensfragen e. V. 
Brühlsbachstraße 27
35578 Wetzlar 
Telefon: 06441 4491020
E-Mail:  sekretariat@ 
 beratungsstellewetzlar.de

Deutscher Kinderschutzbund 
Kreisverband Lahn-Dill/Wetzlar e. V.
Niedergirmeser Weg 1
35576 Wetzlar 
Telefon: 06441 33666
E-Mail:  info@kinderschutzbund- 
 wetzlar.de 
URL:  www.kinderschutzbund.de

Diakonie Lahn Dill e. V. 
Familienzentrum Hermannstein/Blasbach
Blasbacher Straße 12
35586 Wetzlar 
Telefon:  06441 99-5188
Mobil:  0157 78013255
E-Mail:  s.kaiser-martin@ 
 diakonie-lahn-dill.de 
URL:  www.diakonie-lahn-dill.de

در اينجا ميتوانيد راهناميی, کمک , حاميت و پشتيبا نی پيدا کنيد:
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سپاسگزارى 

در واقع مى خواستيم كه در ابتدا اين بروشور 
كوچك را ترجمه كنيم... اما به رسعت متوجه 

شديم كه در كنار زبان مسائل زياد قابل توجهى 
وجود دارد.

تجربيات شخىص ما، سنت ها و ارزش ها و 
همينطور مسائىل كه از والدين و پدر و مادر 
بزرگ به ما رسيده است تصويرى از تعليم و 

تربيت براى ما مى سازد. به اين علت در ابتدا الزم 
است كه به يك فهم فرهنگى برسيم قبل از اين كه 

منت ها به زباىن ديگر ترجمه شود.

در اين مورد ما بيشرت از يك سال فعاليت داشته 
ايم. در بسيارى از مباحث و گفتوگوها ما چيز 

هاى زيادى از هم ياد گرفتيم و زمينه هاى مشرتىك 
نيز پيدا كرديم. قابل توجه آن است كه در اين 

ميان ديدگاه هاى مشرتىك پيدا كرديم كه مى 
توانيم آنها را در كنار هم قرار دهيم و به آنها 

احرتام بگزاريم.

ما مديون هستيم به كساىن كه اين امكان را براى 
ما بوجود آوردند و توانستند به ما ديدى روشنرت 
نسبت به فرهنگ و رسوم مربوط نشان دهند و 

در نهايت متون را به زبان مادرى خود ترجمه 
كنند، ما تشكر ويژه مى كنيم از...

 زبان روىس
 Gambarov و آقاى Bobkowa خانم

 زبان عرىب
Abas Aula Omer و آقاى Obaeid Seham

 زبان فارىس
Mahmood Irani و آقاى Moustafapour خانم

 زبان ترىك 
Nazime Bayer و خانم Cicek Sahin-Keskin خان

سخن آخر 

ما برای متام والدين شهامت داشنت يک خانواده با 
نقص آرزو می کنيم.

 تعليم و تربيت بدون اشتباه وجود ندارد.

از آنجايی که متام پدران و مادران گاه گاهی به 
محدوديت ها و مرزهای خود برميگردند,زندگی 

روزمره ی خانوادگی منی تواند هميشه بدون 
مشکل باشد.

پس خوب است که کسی را برای شنيدن 
حرفهاميان و حاميت و پشتيبانی داشته باشيم. 
اين می تواند آشنايان، دوستان ، همسايه ها و 

همينطور مراکز مشاوره در اطراف ما باشد.

در مراکز مشاوره همراه با والدين می توانيد، يک 
روش و راه حل مناسب و همچنني پيشنهاداتی به 

صورت خصوصی و رايگان دريافت کنيد .

آدرس ها را در صفحه بعدی می توانيد پيدا کنيد.
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جرات و شهامت داشنت 

كودكان بايد چيزهاي زيادي بياموزند، در كنار آن 
نيازمند حاميت و پشتيباين والدين خود هستند 
كه به آنها بگويند چه مسائيل براي انجام دادن 

درست است. والدين كودكان خود را تشويق براي 
انجام كارهاي جديد مي كنند، خييل از آنها به 

رسعت و با موفقيت انجام مني پذيرد مگر با تالش 
زياد و قدم هاي كوچك.

همچنني والدين مي بايستي شهامت داشته 
تا جرات انجام كارها به كودكان را بدهند و 

دركنارشان آنها را پشتيباين و حاميت كنند، با وجود 
آنكه آنها براي كودكانشان هراس دارند.

به طور مثال:
وقتي كه كودكان با والدين خود به محل بازي 

مي روند و دوست دارند از طناب هاي بازي باال 
بروند، زماين است كه نياز به شهامت دارند. كودك 
مي بايست به خود اعتامد كند تا بتواند پله به پله 

از نرده ها و طناب ها باال برود و ياد بگريد كه 
خودش را محكم نگه دارد و دستها و پاهاي خود 
را در محل مناسب قرار دهد. اين نياز به شهامت 

و جرات والدين دارد تا به كودك اجازه باالرفنت 

از طناب ها را بدهند. يا اينكه وقتي كودك شنا 
كردن ياد مي گريد. كودكان بسيار شجاع و جسور 

مي شوند وقتي كه با حاميت والدين خود كه 
آنها را روي آب مي گريند مي توانند اولني مرحله 

خودكفايي و مستقل شدن خود را تجربه کنند. 
همچنني والدين وقتي بسيار جسورانه دستهاي 

حاميتي خود را كه فرزند روي آن است، جدا مي 
كنند  و اجازه مي دهند تا كودك بتواند اولني 
مراحل شناكردن و مستقل بودن را تجربه کند.

تشويق كردن بسيار مهم است: زماين كودكان مي 
توانند در زندگي موفق و خشنود باشند كه به 
خودشان اعتامد داشته باشند و بدانند كه مي 

توانند كاري را انجام دهند. - پس از آن است كه 
كودكان مي توانند به خود براي انجام كارهاي 

جديد و چالش هاي ناآشناي زندگي اعتامد كنند.
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وقت داشنت

فرزندان از اينكه پدر و مادر براي آنها وقت داشته 
باشند لذت مي برند. اين چنني والدين اجازه مني 

دهند كه خودشان پريشان شوند , وقتی که به 
كودكانشان با توجه گوش مي دهند و با آنها بازي 

مي كنند و همچنني براي آرزوها و نگراين ها و 
احساساتشان وقت مي گذارند.

زمان داشنت براي كودكان هيچ هزينه اي ندارد.
در زندگي روزمره رشايط مختلفي پيش مي آيد كه 

مي توان زماين را براي باهم بودن فراهم كرد.

به عنوان مثال : در طي قنداق كردن كودك مي 
توان با وي صحبت كرد يا اينكه براي ان آواز 

خواند و يا از فاصله زماين مهدكودك به سمت 
خانه استفاده كرد و به كودك گوش داده و 

همچنني مي شود وقتي كه كودك از تجربيات 
خودش يا از بازي هايش تعريف مي كند استفاده 

كرد و به وي گوش داد. پياده روي هاي مشرتك 
يك موقعيت بسيار خوب ايجاد مي كنند تا بتوانيد 

خودتان را با فرزندانتان مشغول كنيد.

نگاه كردن به كتاب و يا بازي با كودك مي تواند 
براي آنها و والدين تفريح و رسگرمي ايجاد كند.

اين مهم نيست كه چه زماين را والدين با فرزندان 
خود رصف مي كنند، بلكه والدين و فرزندان از 
اين زمان و با همديگر بدون هيچ گونه اذيتي 
لذت بربند. اين مسئله براي كودكان و والدين 

بسيار مفيد و قابل اهميت مي باشد.



 │
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خوشحايل، ناراحتي، ترس، حسادت، خشم ... اينها 
احساسايت هستند كه متعلق به زندگي هستند.

براي كودكان و بزرگساالن اين مسئله مهم است 
كه بتوانند احساسات خود را بشناسند، آنها را 
بپذيرند و همچنني آنها را بيان كنند، فقط در 

آن زمان است كه والدين و فرزندان مي توانند 
موقعيت هايي ايجاد كنند كه بتوانند با احساسات 

خود كنار بياييند.

سپس راحت تر مي توانيم خود را در موقعيت 
ديگران قرار داده و فهم و درك خويش را نشان 

 دهيم.

 براي مثال:
يك خانواده فرزند دوم خود را به دنيا مي آورد، 

هم اكنون رفتار والدين با كودك بزرگرت خود تغيري 
مي كند. والدين زمان كمرتي براي او دارند و 

كودك توجه كمرتي از آنها دريافت مي كند. فرزند 
بزرگرت خييل با حسادت و خشمگيني با اين مسئله 
روبرو مي شود. فرزند مانند كودك خردسال رفتار 

ميكند و براي كودك فشار و درد ايجاد ميكند.
 از نظر فرزند بزرگرت چنني رفتارهايي معمويل و 

عادي هستند، اما او از رشايط حال حارض ناراحت 
است چون والدين مي بايست توجه و زماين كه 

دارند را بني كودكان تقسيم كنند. شايد ترس كودك 
نايش از اين باشد كه والدين وي را به اندازه سابق 

دوست ندارند.

والدين تنها وقتي مي توانند نشان مي دهند كه 
اين احساس را جدي گرفته اند كه خودشان زمان 

بگذارند تا به صورت تنها به كودك گوش دهند 
و همچنني با كودك در مورد احساساتش صحبت 
كنند و به او نشان دهند كه وجود او به عنوان 
خواهر يا برادر بزرگرت براي فرزند كوچك چقدر 

پراهميت است.

كودكان بايد يادبگريند كه با احساسات خود كنار 
بيايند، اّما دركنار آن به پشتيباين از والدين نياز 
دارند. در اولني مرحله شناخت احساسات مي 

تواند كمي اثرات منفي داشته باشد اما اين خييل 
مهم است كه بتوانيم احساسات خود را بشناسيم 
و درك كنيم كه كدام يك از رفتارها براي خودمان 

خوب است و كدام براي ديگران!

احساسات را بشناسيم و آن را نشان دهيم
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دادن فرصت هاي بيشرت

بديهي است كه والدين مي خواهند فرزندان خود 
را حاميت كنند، اّما تنها در صوريت مي توانند كه 
به آنها آزادي داشنت اشتباه بدهند و بگذارند كه 

كودكان از تجربيات خود ياد بگريند، يك كودك هم 
مي تواند مستقل باشد و مسئوليت برعهده بگريد.

چيزي را شخصا امتحان كردن، براي پيرشفت و 
رشد يك كودك بسيار مهم است.

يك كودك به زمان زيادي نياز دارد تا بتواند كاري 
را انجام دهد، براي مثال : كودك چيزي را با دست 

ملس كند يا اينكه چيزي را داخل دهان كند، يا 
اينكه با دستان خود به جايي فشار بياورد تا 

خود را بتواند برگرداند. به طور مثال كودكان مي 
خواهند: به طناب نوردي يا صخره نوردي بروند، 

تنها به خريد بروند، تنها به سينام بروند يا دوستان 
خود را بدون والدين مالقات كنند.

براي مثال:
يك دخرت ١٢ ساله براي اولني بار با يك دوست هم 

سن خود مي خواهد به سينام برود.
پدر او مردد و نامطمنئ است كه آيا مي تواند 

دخرتش اين كار را تنها انجام دهد، آيا او مي تواند 

تنها با اتوبوس به سينام برود؟! موضوع فيلم چه 
مي تواند باشد؟ دوست همراه دخرتم چه كيس 
است؟ در همني حال او مي داند كه اين براي 

دخرتش مهم است كه بتواند با دوستانش كاري 
انجام دهد. او هامنطور متوجه است و مي تواند 
درك كند كه در چند وقت گذشته دخرتش چطور 
مستقل شده است و در همني حال دخرتش براي 

او توضيح ميدهد كه موضوع فيلم چه است و مي 
گويد كه با چه كيس به سينام مي خواهد برود و 
دخرتدقيقا مي داند كه با كدام اتوبوس به سينام 

مي رود و با كدام اتوبوس برمي گردد. 

پدر و دخرت بچه باهم قرار مي گذارند، كه دخرت 
براي مواقع اضطراري گويش موبايل همراه خود را 
مي برد و هامنطور قرار مي گذارند كه دخرت چه 
موقع به خانه برگردد. -دخرتبچه خييل خوشحال 
خانه را ترك مي كند، وقتي كه بازمي گردد، خييل 
صميامنه براي پدر توضيح مي دهد ك سفرش با 

اتوبوس چطور بوده و در سينام چطور گذشته 
است. 

پدر دخرت بچه خييل خوشحال مي شود، او افتخار 
مي كند كه دخرتش توانسته همه چيز را تنها انجام 

بدهد و خوشحال از اينكه تصميم درستي گرفته 
است. چنني تجربيايت براي كودكان جرات مي آورد 

و داشنت اعتامد به قابليت هاي شخيص را در 
كودكان قويرت مي كند.

والدين فقط مي توانند درصوريت كودكان را 
حاميت كنند، كه آنها را كمك و تشويق كنند و به 
آنها خييل چيزها را نشان و توضيح دهند. -بعد از 
آن مرحله به مرحله ياد مي گريند كه وظايفشان را 

تنها انجام دهند و تصميامت شخيص بگريند.
اين طور كودكان مي توانند اعتامد به نقاط قوت 

خود داشته باشند و استعدادها و مهارت هاي 
خود را توسعه دهند.
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گذاشنت محدوديت

وقتی موضوع به آموزش و پرورش مربوط می 
شود، اغلب موضوع به گذاشنت محدوديت ها 
برميگردد. - هدف به اين صورت است که به 

صورت واضح و روشن گفته شود، چه قوانني در 
خانواده وجود دارد و محدوديت ها در کجاها و 

چه زمانی می بايستی اعامل شوند. - به اين علت، 
والدين بايد بدانند، چه چيزهايی برای آنها مهم 

است وعلت اهميت آنها مشخص گردد. همچنني 
مهم است که والدين خود تحت همني قوانني 

زندگی کنند.

مهم است که عواقب رعايت نشدن قوانني روشن 
و منطقی باشد در غرياين صورت قوانني بی معنی 

و بی مفهوم هستند.

کودکان اغلب محدوديت ها را رعايت منی کنند 
زيرا آنها می خواهند که خود چيزی را امتحان 

کنند و چيزی را بدست آورند يا آنکه آنها چيزی 
را مي خواهند که هامنند خواست والدين منی 
باشد. بعضی اوقات هم , کودکان می خواهند 
محدوديت های خود را گسرتش دهند که البته 

سن وسال کودک نقش مهمی در اين مسئله دارد.
برای گذاشنت مرز و حدود الزم است که حدود 

ديگران را هم محرتم بشامريم، وقتی يک کودک 
به ما نشان می دهد يا می گويد که چيزی را منی 
خواهد، می بايستی به اين مسئله احرتام گذاشته 

شود البته طبيعی است که, تا موقعی که به کودک 
لطمه ای وارد منی شود.

مسئله ديگر که برای والدين و کودکان صدق می 
کند، آن است که خشونت در هرشکلی ممنوع 

می باشد. اين به اين معنی است که والدين اجازه 
ی اعامل هيچ گونه خشونتی را ندارند. وقتی که 
کودکان قوانني منزل را رعايت منی کنند می بايد 
از کتک زدن، کلامت مرض كه موجب خدشه دار 

شدن آنها می شود ، يا امتناع از عشق , پرهيز 
شود.

والدين بايد مطمنئ شوند که خود قوانني و 
محدوديت هايشان را می شناسند و چطور برای 
آنها اين خوب است، در اين صورت است که آنها 
می توانند با صرب و شکيبايی برای فرزندان خود 

دوباره توضيح دهند که چرا اين قوانني وجود دارد 
برای چه اين مقررات خوب هستند و اينگونه می 
توانند از رعايت شدن قوانني اطمينان حاصل کنند.

برای مثال:
قانونی در خانواده است که بعد از مسواک زدن 

در شب چيزی نبايد خورده شود. چرا که اين 
به دندان رضر می رساند. با اين وجود کودک 

هنوز شکالت می خورد. والدين شکالت ها را از 
دسرتس خارج می کنند و کودک بايد يک بار ديگر 

دندانهايش را متيز کند.

حدود و مرزها بسيار مهم هستند، چون آنها ما را 
از خطرات محافظت می کنند، به ما امنيت می 

دهند و همچنني احتياجات انسانها را تامني می کنند 
وهمچنني کمک به ترويج احرتام متقابل می کنند.
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توانايی گوش دادن 

گوش دادن به آن معنی است که به خودتان 
دقت دهيد و به کودکانتان اجازه ی صحبت 

کردن بدهيد. اغلب مهم ترين چيزها در آخر يک 
داستان می آيد. سوال کردن به کودکان نشان می 
دهد که والدين به آنها توجه می کنند و به آنها 

عالقه دارند. گوش دادن هامنطور به آن معناست 
که توجه به چهره يا حالت بدن يا تن صدا برای 
والدين به تشخيص ناراحتی کودکان، خوشحالی 

آنها و همچنني هيجان آنها می انجامد.

 هنگامی که کودکان از ناراحتی های خود تعريف 
می کنند، والدين مابيستی از فرزندان خود بپرسند 
که مايل به انجام چه کاری هستند و همينطور با 
همديگر دنبال راه حلی بگردند. اين گونه کودکان 
 ياد ميگريند که چطور با مشکالت خود برخورد کنند.

 به عنوان مثال:
کودکی از مدرسه به خانه بر ميگردد و پدرش از 

او می پرسد: روزت چطور بود؟ کودک جواب می 
دهد : )مثل هميشه( ظاهراً کودک چيزی برای 
گفنت ندارد. اما پدر متوجه می شود که کودک 
ناراحت است و صدايش می لرزد. چنني چيزی 

برای پدر از حد معمول بيشرت است، پس پدر از 
کودک مجدد می پرسد. در اين حال کودک رشوع 

به گريه کردن می کند و توضيح ميدهد که بهرتين 
دوستش در زمان زنگ تفريح با اوبازی نکرده 

است و با بقيه کودکان بازی کرده است. پدر به 
حرفهايش گوش می دهد و اجازه می دهد تا 

کودک همه چيز را توضيح دهد و پدر در اين حال 
دست پرس را می گريد.

اختالف با يک دوست و يا از دست دادن يک 
اسباب بازی می تواند کودکان را بسيار غمگني و 
ذهن آنها را بسيار مشغول کند. حتی وقتی چنني 
نگرانی برای والدين بسيار بی اهميت باشد برای 

کودکان بسيار مهم هستند و بايد جدی گرفته 
شوند.گوش دادن يک ارزش است زيرا کودک 

می تواند به اين واسطه عالقه ی والدين به خود 
را تجربه کند. او احساس ميکند، ماجراهايش، 

تجربياتش و احساسات و افکارش مهم هستند. 
او می تواند به اين روش اعتامد به نفس خود را 

تقويت کند.

وقتی که والدين به کودک گوش دهند و به او 
کمک کنند تا يک راه حل برای مشکلش پيدا کند 
,کودک گام به گام می تواند مشکالتش را خودش 

حل کند.
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عقيده و نظري متفاوت داشنت 

انسانها آرزوها، عاليق و انتظارات و همچنني 
عقايد مختلفي دارند. گاهگاهي از درگريي مسائيل 

به وجود مي آيد که مي تواند به رسخويش و 
نشاط و يا بحث هاي پررس و صدا منتهي شود. 
از يك چنني مسائيل مني توان در زندگي روزمره 

خانواده جلوگريي كرد.

به چنني مسائل و بحث هايي در آملان به عنوان 
دعوا بني انسانها ياد مي شود. اين بدان معنا 

نيست كه كيس ازنظر جسمي و فيزييك به ديگري 
آزاري وارد كند چون خشونت به صورت جدي و 

قانوين ممنوع مي باشد.

چيزي كه درهنگام دعوا كردن مهم است، اين 
است كه همه اجازه دارند هرچيزي را كه فكر 
ميكنند و احساس مي كنند را بگويند و آماده 

باشند تا يك راه حل جمعي براي آن مسئله پيدا 
كنند. هركيس مي بايست به ديگران و نظراتشان 

احرتام بگذارد و بعد از چنني بحث هايي مي 
بايستي رسيعاً به موضوع اصيل كه عالقه به 

همديگرمی باشد, متركز كنند و به آن يعني عالقه 
و ارادت نسبت به همديگراحرتام بگذارند .

) پس از چنني بحث هايي دو طرف مي بايست 
روي مسائيل كه سمت مقابل به آن عالقه مند 

است و نقطه عطف بني آنهاست، متركز كنند كه 
شامل عالقه و ارادت نسبت به همديگر مي باشد.(

براي مثال:
مادر و پرس هشت ساله اش رسميز صبحانه نشسته 

اند، پرس ميل به خوردن صبحانه ندارد چون 
صبحانه باب ميل او مني باشد. اين مسئله باعث 
مي شود كه هردو رسيعاً تحريك شده و در آخر 

به درگريي و نزاع مي رسند و باهمديگر بسيار 
خشمگني رفتار مي كنند. بعد از مدرسه مادر با 
پرس خود در مورد بحث به وجود آمده صحبت 

مي كند، مادر براي پرسش علت عصبانيتش را 
توضيح ميدهد و از او مي پرسد كه حالش هم 
اكنون چطور است و چرا او صبحانه را دوست 

نداشته است؟ پرسهم براي مادر توضيح ميدهد كه 
او گاهي اوقات ميل به خوردن صبحانه ي ديگري 
دارد و آنها خييل راحت باهم قرار مي گذارند كه 
براي خريد مواد الزم صبحانه مورد عالقه پرس به 

خريد بروند. 

اين بسيار مهم است كه فرزندان و والدين 
يادبگريند كه نظرات و عقايد خود را بيان كنند 

و همچنني به نظرات همديگر احرتام بگذارند و 
با وجود اين اختالف نظرها رفتار مناسبي با هم 

داشته باشند. همچنني مي بايستي به يكديگر تكيه 
كنند و اختالف نظرها را محرتم بشامرند.  
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عشق ورزيدن

تعليم و تربيت آن است که ... عشق بورزيم.
به يک کودک عشق ورزيدن به آن معنا است که 

آنها را هامنطور که هستند بپذيريم و اين را به 
آنهانشان دهيم.

عشق می تواند بسته به سن کودک به صورتهای 
مختلف نشان داده شود. برای مثال:

با متاس چشم، در آغوش گرفنت يا بوسيدن.	 

بيان کردن، من تورا دوست می دارم.	 

عالقه را نشان دادن ، به صورت آنکه بپرسيم ، می 	 
خواهی کاری امروز با هم انجام دهيم؟

توانايی شنيدن، به آن صورت که بپرسيم، می 	 
خواهی برای من توضيح دهی که چه اتفاقی 

افتاده است؟

تشويق کردن، به آن صورت که بگوييم، من می 	 
دانم، که تو می توانی اين کار را انجام دهی.

برای مثال:
در خانواده ای با دو فرزند، والدين هنگام شب 

عالقه شان به کودکان را به روشهای مختلفی نشان

می دهند.
برای يک کودک سه ساله ی پرس قبل از به خواب 

رفنت مهم است که، والدين برای آن وقت
بگذارند و مثالً درکنار آن بنشينند و کتابی برايش 

بخوانند و يا اينکه برايش آواز بخوانند و او را با
يک بوسه ترک کنند.

دخرتبچه ی چهار ساله ی خانواده اما ميل دارد که 
بعد از شام تنها باشد. کودکان در اين سن بسيار 

خودشان را تغيري می دهند به اين خاطر می 
بايستی که واليدن و برادر او درخواست اورا جدی 

بگريند.اين مهم است که به اين دخرت بچه روش 
های ديگری از ابراز عالقه نشان داده شود. مثل 
اينکه موقع خروج از اتاق يک شب بخري خيلی 

مهربان به او گفته شود. 

کودکان و جوانان نياز دارند که احساس اطمينان 
خاطر و امنيت داشته باشند تا بتوانند اعتامد به 
ديگران و اعتامد به نفس خود را پرورش دهند. 

در اين صورت آنها می توانند بدون ترس قابليت 
های خود و ضعف خود را بهرت بشناسند و با آنها 

کنار بيايند.
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کودکان شام در آملان رشد می کنند. آنها از 
مهدکودک ها، مدارس و تيم ها و گروه های 

مختلف بازديد می کنند و در آن مکان ها 
چيزهای باارزش ياد ميگريند که اهداف مهمی را 

دنبال ميکند.

اين دفرتچه هشت مسئله, که آموزش و پرورش 
را قويرت ميکند به ما نشان ميدهد که آموزش 

و پرورش در آملان به چه صورت است و اينکه 
همراهی ما در اين مسئله چرا بسيار مهم است.

قابل ذکر است که , کودکان حقوقی دارند که اين 
حقوق در قوانني مختلف نوشته شده است.

کودکان به عشق و اطمينان خاطر و آزادی نياز 
دارند تا بتوانند تجربيات شخصی خود را داشته 

باشند , اينها در زندگی مثل تغذيه، پوشاک و محل 
زندگی مهم هستند.

ما در مورد اين مسئله متقاعد هستيم که هر 
کسی نظر خود را بتواند بگويد و زندگی خود 
را هامنطور که ميخواهد بسازد. هامنطور که 

استعدادها و قابليت ها و مسائل مورد عالقه آنها 
برآورده می شود.

اين متعلق است به دخرتان و خانم ها هامنطور 
که برای جوانان و آقايان وجود دارد.

برای چنني کاری کودکان به همراهان قابل 
اطمينان نيازدارند.

اين همراهان هميشه والدين هستند، اما 
همينطور کودکان در جامعه خيلی منونه های 

ديگرنيز پيدا می کنند.

عادی و طبيعی است که شام هم طرزفکرهای 
شخصی خود را داشته باشيد، چيزهايی که

برای کودکان شام مهم است، مسائلی که باعث 
رشد کودکان شام شده و آنها را برای زندگی

آماده می کند.

خيلی از آنها را شام در آملان دوباره تجربه
خواهيد کرد و شايد مسائلی برای شام پيش بيايد

که برای شام غريعادی است و شايد برای شام
نگران کننده باشد.

اين دفرتچه مانند يک پل به شام کمک می کند 
که اطالعات بهرت داشته باشيد وهمچنني سبب می 
شود که انگيزه ی بهرتفکر کردن و سوال پرسيدن و 

صحبت کردن داشته باشيد.

آموزش و پرورش در آملان چيست؟
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Manfred Wagner
شهردار

پیشگفتار

هر کشور و هر فرهنگی ايده آل 
های فرهنگی خود را دنبال ميکند. 
ما در آملان کودکانی متکی به نفس 

و خودکفا را برای خود آرزو می کنيم 
که با کنجکاوی و شجاعت دنيای خود 

را پيدا کنند واستعدادها و قابلييت 
های خود را امتحان کنند. کودکان 

هم مانند بزرگساالن دارای حقوقی 
هستند. آنها بايد به محدودت ها 

احرتام بگذارند، همچنني اجازه دارند 
که ازطرف خود نيز محدوديت هايی 
اعامل کنند و »نه« بگويند. بروشور 

» هشت چيزی که تربيت را قوی می کند« بيان 
کننده اين اهداف آموزشی است و در شهر وتزالر 

همراه با بسته های خوشامد گويی بني خانواده 
های جوان تقسيم ميشود.

 اين ايده از خانم آسرتيد انگلرت-استيلر کارمند 
اداره جوانان شهر وتزالر بود که اين بروشور را 
به زبان های مختلف ترجمه کنيم تا همچنني 

بتوانيم خانواده های مهاجر را هم تحت پوشش 
قرار دهيم. شام از طريق تيم عام املنفعه فعال در 
امور کمک به مهاجرين که توسط مرکز داوطلبان 
ميتل هسن آموزش ديده و برنامه ريزی شده اند 

به حاميت و پشتيبانی دست پيدا ميکنيد.

بعد از چند بحث به رسعت مشخص شد : موضوع 
تربيت در هر فرهنگ به خصوص در گفتامن 

فراگري فرهنگ ها دارای فاکتورهای زيادی است 
و متاثراز ارزش ها، تفکر و رفتار های بنيادی، و 

آداب و رسومی می باشد که هر فرهنگی داراست 
و در زندگی روزمره مشاهده می شوند.

 ترجمه زبانی اين بروشور از 
همني جهت کفايت منی کند و 

به اين دليل نيازمند يک ترجمه 
احساسی فرهنگی می باشد تا 
ايده آل های مهم تربيتی در 

آملان را قابل درک توصيف کند و 
والدين از کشور های مختلف را 

تحت پوشش قرار دهد. به همني 
علت انسان هايی با پيشينه 

مهاجرت در کل پروسه همراه ما 
بودند و من به همراه رسپرست 
تيم مرکز داوطلبان ميتل هسن 

خانم بوخرن از آنها تشکر ميکنم.

 بر اساس گفتوگو ها و اطالعات، منت های 
برخاسته از زبان آملانی بصورت جديد بيان شده 

و حال به زبان های عربی، ترکی، پارسی و روسی 
ترجمه شده اند.

 اميدوار هستم که اين بروشور موفق شده باشد 
پلی بني فرهنگ های گوناگون بسازد.
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