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ﮐﻮدﮐﺎن و اﯾﻤﻨﯽ
ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺻور ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑر اﺛر ﺷﯾطﻧت ﺧودﺷﺎن را ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره ﻣﯽ اﻧدازﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣوازات
ﮐﺎوش در ﺟﮭﺎن ،روش ھﺎﯾﯽ را ﺑرای اﯾﻣن ﻣﺎﻧدن ﺑﯾﺎﻣوزﻧد.
»اﺻول و ﻣﻘرراﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﻣﯽ ﺗوﻧﯽ در ﺑﯾرون از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﭼوب ھﺎ ﺑﺎزی ﮐﻧﮫ ،اﻣﺎ داﺧل ﺧﺎﻧﮫ،
ﻧﮫ«.
اﯾﻤﻦ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﮫ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﻮﭘﺎ و ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﺷﯿﺎء را در دھﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺬارد ،از ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽ رود ،درھﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﺪ ،اﯾﻤﻦ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ او ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ و ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﻤﮫ
اﯾﻦ ﮐﺎوش ھﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ او اﺳﺖ .ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ او را اﯾﻤﻦ ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮد.
اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ،ﺗﻨﺒﯿﮭﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻠﯽ زدن و اﻣﺜﺎل آن ﭼﯿﺰی ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﯾﺎد ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻨﺒﯿﮫ
ﮐﺮدن ،ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﯾﻤﻦ ﺳﺎزﯾﺪ و ﻧﺤﻮه اﯾﻤﻦ ﻣﺎﻧﺪن را ﺑﮫ او ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.

»ﺧﻄﺮات اﺷﯿﺎء داغ را ھﻤﻮاره – ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺣﻤﺎم ،ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎی داغ  -ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﻮد ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﯿﺪ«.

اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
»ﯾﮏ روز »روث« ) (Ruthﻓرار ﮐرد و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﯾﮑﯽ از ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ رﻓت .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷدت ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ
ﺷدﯾم و وﻗﺗﯽ ﺑرﮔﺷت ،ﻓﮑر ﮐردم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ او ﯾﮏ ﺳﯾﻠﯽ ﺑزﻧم و ﺑﮫ او ﺑﻔﮭﻣﺎﻧم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر او ﭼﻘدر ﺑد
ﺑوده .ﺑﻌد او ﮔﻔت ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﮫ دوﺳﺗش را در اﺗﺎﻗش ﺑﺑﯾﻧﮫ ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھﻣﮫ ﻣﺎ ﺳﺎﮐت ﺷدﯾم .ﺑﻌد
ﺑﺎھﺎش ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم – ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ اﺻﻼً ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎر اﺷﺗﺑﺎھﯽ اﻧﺟﺎم داده ﺑود«.
• ﺑﮫ ﻣﻮازات اﯾﻨﮑﮫ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺧﺰﯾﺪن ،راه رﻓﺘﻦ و ﻗﺮار دادن ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ در دھﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﮫ
ﭼﮫ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﺷﯿﺎء ﻗﯿﻤﺘﯽ را دور از دﺳﺘﺮس ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ و ﻣﻮاظﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﺷﯿﺎء
ﮐﻮﭼﮏ را ﻧﺒﻠﻌﺪ.
• اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ھﺎی ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮاظﺐ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا
ﺷﺪن دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻮﯾﺪن ﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
• ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﮫ و ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯿﮫ داروھﺎ را در ﮐﻤﺪھﺎی اﻣﻨﯽ ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﺮدﺳﺎﻟﺘﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

»ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﮫ ﮐﺎوش ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .آﻧﮭﺎ را اﯾﻤﻦ ﮐﻨﯿﺪ«.
• ﺑﺎ ﺻﺮف ﻣﻘﺪاری وﻗﺖ ،رﻓﺘﺎر اﯾﻤﻦ را ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﺧﯿﻠﯽ واﺿﺢ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺷﺮح دھﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دھﺪ و روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و اﯾﻤﻦ را ﺑﮫ او ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ – ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ھﺎ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
•

ﺳﻄﻞ ھﺎی آب را ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺗﺎن ﺗﺨﻠﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

• ﻗﺎﺑﻠﻤﮫ ھﺎ و اﻣﺜﺎل آن را روی ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی ﭘﺸﺘﯽ اﺟﺎق و ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﮫ دﺳﺘﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺑﺎﺷﺪ  -ﯾﺎ ﺣﻔﺎظﯽ
را دور اﺟﺎق ﺗﻌﺒﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
•

ﺑﺮای راه ﭘﻠﮫ ھﺎ و درھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ درﯾﭽﮫ ھﺎﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

•

ﻗﻔﺴﮫ ھﺎ و اﻣﺜﺎل آن را ﻣﺤﮑﻢ روی دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

• ﻓﻨﺪک و ﮐﺒﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن را در ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﮭﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﮫ
در ﺻﻮرت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﻨﺪک ﯾﺎ ﮐﺒﺮﯾﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً آن را ﺑﮫ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ.
•

دوﺷﺎﺧﮫ ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ را از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺳﯿﻢ ھﺎی ﺷﻞ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه را ﺑﺎ ﻧﻮار ﭼﺴﺐ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

•

دور اﺟﺎق ھﺎ و ﺑﺨﺎری ھﺎ ﺣﻔﺎظ ﺣﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺒﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

»اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﮔﺮﺑﮫ را ﮐﺘﮏ زد ،دﺳﺘﺶ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ او ﮔﺮﺑﮫ را ﻧﻮازش ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ:
آروم ﺑﺎش«.

اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎده ای
• دﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﺪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﺪود .اﮔﺮ ھﺮ دو دﺳﺘﺘﺎن ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ،از ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﯿﻒ ﯾﺎ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻟﺒﺎﺳﺘﺎن را ﺑﮕﯿﺮد.
•

اﻟﮕﻮی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻋﻠﺖ آن را ھﻢ ﺷﺮح دھﯿﺪ.

• از ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺠﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ .راﺟﻊ ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ھﺎ ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدن و ﭘﺎﯾﯿﺪن ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
• اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺪود ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای اﯾﻤﻦ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ او اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ
او ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﭼﻘﺪر ﺷﻤﺎ را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ .راه ﺑﮭﺘﺮی را ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ.
• ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ او را روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﺗﻌﺒﯿﮫ ﺷﺪه در ﺧﻮدروی ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ ،ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ.
•

ﺻﻨﺪﻟﯽ او را ﺟﺬاب ﮐﻨﯿﺪ .آن را ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ھﺎﯾﯽ ﺗﺰﺋﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﭼﻨﺪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺑﺮدارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.

•

اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ طﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ او را از طﺮﯾﻖ آﯾﻨﮫ دﯾﺪ ﻋﻘﺐ ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ.

•

رﻓﺘﺎر ﺧﻮب او را ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار دھﯿﺪ ،ﺑﮫ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﭽﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.

• ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮدک را ﻧﺒﺴﺘﮫ اﯾﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﻨﺪھﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﮫ ﻧﺸﻮد ،ﺧﻮدرو را ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ داد.
•

طﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ھﺎی طﻮﻻﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺑﺎزی ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ.

• ﺳﻔﺮھﺎی طﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮد را در زﻣﺎن ﺧﻮاب ﺑﭽﮫ و ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﺮت ﺑﺰﻧﺪ .ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﮫ ﺻﺒﺢ ﺧﯿﻠﯽ زود راه ﺑﯿﺎﻓﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺧﻮاب آﻟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮدک را در ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن در آﯾﻨﮫ دﯾﺪ ﻋﻘﺐ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﮔﺮ
ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ دارد ،ﺧﻮدرو را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ.

»ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﭘﺴﺮ دو ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻟﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ درھﺎ را ﺑﮫ ھﻢ ﻧﺰﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﮭﺶ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ
اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺻﺪﻣﮫ ﺑﺰﻧﺪ ،ظﺎھﺮاً ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﻮﺑﯿﺎی ﺳﺒﺰ را را ﻻی در
ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و در را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺮح دادﯾﻢ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺑﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ .او ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮدش دﯾﮕﺮ درھﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮫ ھﻢ ﻧﺰد
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ھﻢ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻮاظﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺮﭼﮫ ،ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ اور ا دﯾﺪم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻮز را ﻻی در ﮔﺬاﺷﺖ و در را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮫ ھﻢ زد!«
»او از ﻓﺸﺎر دادن دﮐﻤﮫ در ﭼﮭﺎرراه ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد«.
»زﻣﺎﻧﯽ را ﺻﺮف آﻣﻮزش رﻓﺘﺎرھﺎی اﯾﻤﻦ ﮐﻨﯿﺪ«.

»اﺳﮑﯿﭗ« ) (Skipاز واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﮭﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪwww. skip.org.nz :
اﯾﻤﯿﻞ info@skip.org.nz :ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ04 916 3300 :
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از واﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ www.familyservices.govt.nz

ﻣﺮاﺟﻌﮫ و روی  National Directoryﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

