
Opening imaginary playworlds to unlock the limitless possibilit ies of children!

The Licket y Playcards A GUIDE

 ئێمە چەندەها منداڵ دەبینین کە هەنگاوی سەرنج ڕاکێش دەدەن لە بڕوا بە خۆ بوون،
 توانای کۆمەاڵیەتی، زمان و خوێندەواری، تەندروستی و خۆشگوزەرانی و دڵخۆشبوون لە

ڕێگەی کارتی یاری لکێتی
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 زۆر خۆشە کاتێک لەگەڵ منداڵەکەت
بەشداری خەیاڵەکانیان دەکەیت" - باوکێک

 لە هەڵسەنگاندنەکاین مامۆستای لکێ یت سپت لە ٢٠١٩ ، % ١٠٠

 ی منداڵەکان باشیت بوونیان پشان دەدا لە بڕوا بە خۆ بوونیان و

 تێگەیشی ی ت و چۆنیەین دەربڕین و بەهبوونیان، % ٩٠ باشیت

بوونیان پشان دەدا لە توانای کۆمەڵ یەین و زان ی ت و

بەکارهێناین زمان 

Ooooooh!

 لکێتی سپت کۆمپانیایەکی شانۆیی مندااڵنە وە شانۆ بە شێوەیەکی هونەری لەسەر شێوازی کردار ئەنجام دەدرێت. کارتی یاری
 لکێتی کۆمەڵە یاریەکی تازە و باوە، هەڵبەست، گۆرانی، و چاالکی یاری خەیااڵویە کە وا دەکات یاری گرووپەکە زۆر ئاسان و

…خۆش بێت! ئەم ڕێبەرە هاوکاریت دەکات دەست پێبکەیت

"

 فێربوونی یاری کردن بەم شێوەیە کارامەیی ژیانە. ئەویش لە بارەی گوێ گرتن و وەاڵم دانەوە، خەیاڵ کردن، کێشە
 چارەسەر کردن، داهێنان، هاوکاری کردنی کەسەکانی تر، بە نۆرە وەرگرتن و دۆزینەوەی ئەوەی لە یاری خەیااڵوی

!!دەتوانیت هەر کەسێک بیت کە دەتەوێت، بچیت بۆ هەر شوێنێک، هەموو شتێک بکەیت

!چۆنێتی یاریکردن هێندەی جۆری یاری کردنەکە گرنگە
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Where to start
چەند جل و بەرگێکی کۆن بێنە بۆ خۆ گۆڕین – دەتوانیت

چەندەها کارەکتەری جیاواز دروست بکەیت 

1. خۆ ئامادە کردن – ٢ ڤیدیۆی لکێتی بە شێوازی ئۆنالین
ببینە – یان هەندێک سەما بکە لەگەڵ گۆرانی 

یاریکردن شێوازێکە بۆ ئارام کردنەوەی جەستە و 
مێشکامن، وە هەست بە بوونی خۆمان بکەین 

2. دانسی مریشک – ئەم یاریە بە شێوەی بازنەیی بکەن بۆ ئەوەی
.هەموو کەسەکان ببینیت و ئەوانیش تۆ ببینن.د 

3. فڕینی میزەاڵن – بە خێرایی دونیایەکی خەیااڵوی
دروست دەکات و هەمووتان دەیبینن.ل 

،لە یاری لکێتی وەاڵمی هەڵە نیە. ئەگەر یەکێک وتی من فیل دەبینم
بەهێز و سەرنجڕاکێش دەبێت ئەگەر تۆش بڵێیت “بەڵێ، منیش دەیبینم 

 

4. گۆرانیەک – دوای ئەو چاالکیانە گۆرانیەک تەرکیز و بایەخ«!
پیدامنان بۆ دەگەڕێنێتەوە 

زمان ڕێگر نیە بۆ ئەوەی ئەم یاریانە بکەین + توانای زمامنان بەرەو پێش دەبات

5. اپەنجەی ساحر/شوێن پێی دێو – کارەکتەری جۆراوجۆر دروست
بکە لە درامایەکی سەرنج ڕاکێش 

براوە و دۆڕاو نیە – تەنها بۆ خۆشی یاری کردنە! کاتێک منداڵەکان دەزانن کە هەمیشە
دەبیرنێن، دەبیسرتێن، نرخیان دەزانرێت، و داخڵ دەکرێن لە چاالکیەکان، ئارام دەبنەوە 

و خۆشی لە جوانرتین و سەرنج ڕاکێشرتین گروپی یاری دەبینن 

6. تۆپی سحراوی – ئەمە زۆرترین سەرکێشیەکی خەیااڵوی دەبێت
یاری کردن باشرتینە کاتێک هەمووان بەشدار بن – ئێمە ئەوەمان بۆ

دەردەکەوێت کە هەمووان بیر و بۆچوونی بلیمەت و جیاوازیان هەیە 

 7. وێنە کێشانی بە ئەندێشە و پێشانگای هونەری لکێتی – یارمەتیامن دەدات
بیرکردنەوەمان، هەستامن، بیروبۆچوومنان بەش بکەین

پیرۆزبایی، دووبارە کردنەوە، پرسیار کردن – پەرۆشی بۆ وێنە کێشانی کەسێک 
وایان لێ دەکات هەست بە مەزنی بکەن و وایان لێ دەکات زیاتر هەوڵ 

بدەن )وێنە کێشان توانای کارامەیی و بیرکردنەوە بەهێز دەکات 

cfn@licketyspit.com   07413 800 342
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 ئەم ڕێگەیەمان داناوە بۆ یاری کردن لەگەڵ مندااڵن – شارەزاترین یاریکەری دونیا! دەتوانیت ئەم یاریانە لە هەر شوێنێک

!بێ بیکەیت – لە پیاسە کردندا، یاخوود لە ناو پاس. پێامن خۆشە بێیت و لەگەڵ ئێمەش ئەو یاریانە بکەیت

!

!

 ئیمەیل/نامەمان بۆ بنێرە بۆ بەشداری کردن لە تۆڕی
 منداڵەکامنان و خێزانەکامنان و یاریامن لەگەڵ بکەن لە
!ژوورەوە یان دەرەوە وە ڕاستەوخۆ بە شێوازی ئۆنالین


