
             

          

  

 

 
        

 

 

 
   

  

 

  
 

 

 
    

 

 
 

      

  

 

 

 

     

      

    

    

 

  

 فراقال ر عندالتوت تقليلنصائح ل
 موالدا نم لىألوا ألياما في ةفمختل يسأحاس بهمنتات نأ يعيبالط نم .سواءال لىعلطفا ألوا باءألا لىععداالو تلحظا بعصت قد
 نم التي حئصانال بعض يكمإل !ةفمختلال يسألحاسانمجيمزب أو اسمالح أو ن،لحزا أو وتر،تالب طفالكموأ نتمأنعروشت قدو .اسيدرال

 (:K-3) جمبرنا ة أوضالرو لبا قم صفى ل ألولم ا ألياي ام فكوطفل عدكمتسا نا أهنشأ
 تيبلا نم ةصاخ ةنامك اذ َائيش اورضحا 
 ىدة لضلفمال بعللن ام ةبعأو ل ةيمد ضارم إحكنكمي .لفالط هب نسستأي يت لكيبال نم يئ مألوفضار شمعلم بإحال ينصحكم دق

 .ههله مع أتيب في هنكأعر ويشصل وفال لداخ ةفباألل لفالط يحس ة لكييعائل ورةص و حتىة أصة خانكامتذا ةينبطا ل أوفالط
 يتلبمن ا رةة قصيلاه رسل خطوا 

ًً “.بكأح .ةثالثال ةعالسا اممت في تيبال لىقتك إافمرد لسسأعو !اعئار اموي كل ىنمتأ اهيف نولوقت مكلفطل ةريصق ةلاسر اوبتكأ
 .يكمإل هتياقد اشنعها لأهتقر تىة حيدرسمال لفالط ةبيقفي ح ودةموج ةاللرسانة أممعلال أخبروا 

 انمئنطإلابرى يشعتحةفيارة كفتل فصللفل داخل اطلع ام بقواا. 
 علة مجوباموقو .ةدرسمال في هعمليما سع طفلكم مع ثواحدت .لطوفترة أه لعم ثواكمفا هم لكترادغم نيطفلكم ح بقلق عرتمذا شإ

 .ةمفضله البلع على عثورفي ال وهعدوسا ةلممعلعلى ا وهفعرل ول الفصاخدلاالطف
 فلطلع اديوى تلرصوا عحا

 ه أوتقنعاملىعصوااحرل وصفالجل خارالتسل بوانتج اسيرلدم ايوالءهاتند اعبتيبال لىه إتقافمري لتسيأ نمع طفلكم أخبروا 
 لىع لكمفعكم لطيتود دعيساس .لصفالةشطني أل فغنشيند أعب "ليقل دعب راكسأ" ها لن أو قولويعمود بيدكم أو لوحوا هبيلقت

 نكمأهم لتقلذال إفالط دىر لتتوالنم يففتخالنكممالنم .هيوع فلرجتم باعدلذي وقت االو في تكمعود في ةقثالب عارهإش
ً  .اضيأ هيلإ نوقاتشتس

 ةّرمتسم ةيموي ةينيتور ةطشنأ اولواز 
ً 

 الفراق ىعل لفالط دعوت لىعدعتساالتي س لئالوسا نم الفتراقد انع يعتودالء وللقاد انعةيتحالبنيتالرو فسن لىعةمحافظال
ً

لىع رصالح .مهيدل فولأم ريغ ناكم يف نامألاب ساسإلحا ىلع راغصلا لافطألا ةدعاسم يف ادة جمهم ةينيتورلا ةطشنألا

 .رتوتلاب مرهوعش لق املك مويلا لالخ اقح ال ثديحس امب ةفرعم ىلع لافطألا ناك املك .يوم لك
ً 

 صصظيم حنت نكمي .ورهد تظارنى اعلمشاركة وال لىعدعوتال لىع طفلكم دعيسا نن أيآلخرل اطفاألب مع اعللن ان شأم
 .ةيعائلال تعامتجال لو خالمجاورة أال ئقداالح دىي إحف دقاء أوصألب مع اعلل

 بعلل اتقو واصصخ

ً 

 بعض ليي مايم فكيإل .نعوجتر كم سوفنكن لبوذهتدق نكمكو فهم لىعهتعدمسااق لالفر عموضو لكم حومع طفل أواقرا
 تاحاتراق لىع دلكمي نأ طفلكم لمعم نم بوااطل لحي أوة ابتكم لىذهاب إال لىع صوااحر .هانم تيارالخم اكنكمي تاحاتراالق
 .رىأخ

 موي لك اعم ةقراءى العل واظفاح!

Dorothy Corey لمقب You Go Away 

Nancy Tafuri 

Anna Dewdney 

 لمقب

 لمقب

I Love You Little On 

Llama Llama Misses Mama 

Audrey Penn لمقب The Kissing Hand 
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