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Perwerdiya taybetî tû zû bi armanca malbatên bi pirsgirêkên zarokên pêşketinê ji dayikbûnê heya 
dawîya di  salê a baxçeyê zarka  duyemîn. 

Dema ku ji perwerdeya bi qusûr zû xuya? 
Eger zarok nedurustî di pêşketina, dereng pêş an seqet li herêmên fol¬genden nîşan dide: 
- di tevgerê de 
- di zimanê de 
- di têgihiştinê de 
- di têkiliyê de 
- di lîstikê de 
- hest û hewceyê xwe 

Pêşniyara me çi dike? 

Serdana destpêkê 
Ger dêûbavên wan pêşveçûna zarokê xwe bipirsin, dikarin dê têkilî bikin. Di şêwirdariya pêşîn de, ev bi 
dêûbav re gotûbêj kirin, ka gelo pisporek taybetî-zelal eşkere dike. 

 Sedema 
Di gotarekê de ji bo dê û bavan û bi çavdêriyên di rewşên play vekirî û serf û bikaranîna prosedurên 
testkirina standard, em hîn pêşveçûna zarok de, şexsiyeta wî, dizanin hêz û qelsbûnê xwe û nikare di asta 
xwe ya pêşketinê diyar bike. 
Em encamên bi dêûbav re gotûbêj bikin û bi pêvajoyê bêtir bi hev re plan dikin. 

pêşvebirina
Bi rewşên game hilbijartin, em zarok ku jîrektîyên nuh hîn di tevgera, di têgihîştina, li zimanê û şêlên 
antîsosyal de teşwîq. Em piştgiriya zarokan dikin ku ji bo karsazîyên xwe re bi karanîna bi jiyanê rojane re 
bikin, û kesayetiya wî xurt bikin. Em piştgiriya şexsî li malbata bavê an jî di çarçoveya pêdiviyên taybetî 
yên perwerdeyê û herweha piştevanîya di komên biçûk de pêşkêş dikin. 

Em bi hevpeymanên din û pisporên taybetî yên din re hevkariyê dikin ku ji bo tedbîrên darayî dikarin bêne 
kirin û hewceyên pêwîstiya zarokan û dêûbavan.

şêwirînê 
Bi dê û bav, em nîqaş bikin ku arişeyên ku ji nexweşiya pêşveçûna an th Verhal ya zarok, û ji bo 
çareseriyê bigerin. 
Em jî dêûbav û karûbarên din jî rêber bikin ka çawa çawa zarokê piştgirî bikin, da ku ew bi karanîna 
xweşbarkirina xwe ya xwe di nav jiyanên rojane de veguherînin û yekser bikin. 

Li gel dêûbavan, em ji bo derfetên alîkariyê digerin û li ser pirsên zarokê zarokan di şêweyek lîstik, lîstik û 
kargergarten de agahdar bikin. 

kî wê mesrefê dide?
Ji bo dêûbavên li Kantonê Zurich dijîn, perwerdehiya taybetî taybetî azad e. 


