
A Parent’s Guide to Gradual Separations / Guide des parents sur les séparations graduelles - Turkish/turc - 10/17 
Funded by: Immigration, Refugees and Citizenship Canada / Financé par : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Yenigelen Çocukların 
Bakımı’na (Care for 

Newcomer Children – 
CNC) Hoş Geldiniz

Aşamalı ayrılık ne demektir?

Aşamalı ayrılık çocuk programa alışmaya başladığında, çocuk ile ebeveyn 
arasındaki ayrılıkların süresini arttırmaktır. Program ekibi ile müşterek 
çalışarak çocuğunuzu ilk ayrılıklar için önceden hazırlamayı amaç alır. 

Aşamalı ayrılık:

•	 çocukların ihtiyaçlarına saygılıdır, 
•	 çocuğunuzun kendini güvencede ve emniyette hissetmesine 

yardımcı olur,
•	 programımıza rahat bir şekilde geçiş yapmayı destekler ve
•	 başarılı bir şekilde ayrılma ve çocuk büyüdükçe sağlıklı bir şekilde bağlı 

kalmasını sağlamak için gereken altyapıyı sağlar. 

Çocukların ilk ayrılıkları travmatik olursa programa alışmaları da daha 
fazla zaman alır, dolayısıyla gerektiğinde çocuğunuzun yanında olmaya 
hazır olun. Her çocuk farklıdır, dolayısıyla süreci zorlamamak lazımdır. 

Nasıl işler?

Derse girmeden önce:

•	 Eğer mümkünse, programımızı çocuğunuzla ziyaret ediniz. 
•	 Ekibimizle, çocuğunuz, program ve ayrılık için nasıl plan yaptıkları 

hakkında görüşünüz. Bu çocuğunuzun, ekibimizin emin ve güvenilir 
olduğunu görmesine yardımcı olacaktır.

•	 Mümkünse çocuğunuza, sınıfınızın nerede olacağını gösterin. 

Çocuğunuzun ilk günleri

•	 Sakin ve istekli görünmeye çalışın.
•	 Çocuğunuzun en çok sevebileceği yeri seçin ve çocuğunuzun nelerle 

oynamayı sevdiğini ekibe anlatın.
•	 Çocuğunuza odaklanın. Onlarla konuşun, oyuncakları gösterin ve 

onlarla birlikte oynayın.
•	 Başka alanlara ilgi göstermelerine hazırlıklı olun ve onları takip edin.
•	 Ekibimizden gelecek işaretlere dikkat edin.
•	 Hazır olduklarında çocuğunuzu diğer çocuklarla veya ekibimizin 

elemanları ile oynamaya teşvik edin. Eğer çocuğunuz hazır değil ise, bir 
süre daha beklemek normaldir.

•	 Çocuğunuz kendi başına veya diğer çocuklarla oynamaya başlaması, iyi 
bir işaret olarak kabul edilmeli zira bu ilk ayrılığı denemenin zamanının 
geldiğini gösteren bir işarettir. Seyretmek için kendinizi geri plana alın.
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CNC programımıza 
hoş geldiniz!

Çocuğunuzun kendini 

emniyette hissetmesi ve sizlerin 

endişelenmeden ders çalışmanızı 

mümkün kılabilmek için 

programımız ve ekibimizle zaman 

harcamanız kendinizi rahat 

hissedebilmenize yardımcı olabilir.

Bazen çocuklar ağlayabilir, 

kalabalık içinde kaybolmuş 

hissedebilir ve ebeveynleri ilk 

defa yanlarından ayrılmaya 

kalktıklarında aşırı tepki 

gösterebilirler. Eğer çocuğunuz 

ilk defa grup bakımı programına 

katılıyorsa bu ayrılma kaygısı 

normaldir. Bu süreçten geçerken, 

size yardımcı olmak amacıyla 

aşamalı ayrılma yöntemlerini 

kullanarak ilk ayrılmaları 

yönetebiliyoruz.

AşAmAlı AYrılıklAr iÇiN EBEvEYNlEriN rEHBEri
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•	 Eğer çocuğunuz hemen akabinde sizi takip ediyor 
ve yakın olmanızı istiyorsa, bu daha hazır değil 
anlamına gelebilir.  

•	 Şiddet ve travmaya maruz kalmış çocuklarda 
tamamen ayrılma  süreci daha uzun süre alabilir.

ilk ayrılmalar

Siz ve ekibimiz, çocuğunuzun oynadığını ve rahat 
olduğunu görürseniz, program mekanını kısa süreler 
için terk edebilirsiniz. 

•	 Çocuğunuza tuvalete gittiğinizi ve iki dakika içinde 
geri döneceğinizi söyleyebilirsiniz.

•	 Odayı asla ekibimizi bilgilendirmeden terk 
etmeyn.

•	 Tuvalete gittiğinizde, tam söylediğiniz gibi yapın ve 
geri gelin.

•	 Eğer bu ilk ayrılış çocuğunuz için travmatik ise 
henüz hazır olmayabilir. 

Birinci ayrılık iyi giderse, daha uzun sürecek ikinci 
ayrılık (5-15 dakika) için hazırsınız demektir. Ve 
sonra üçüncü ayrılık daha uzun sürekli olacaktır  
(10-20 dakika).

Bu kısa süreli ayrılıklar çocuğun kendine güvenini 
arttırır ve sizin daima geri geleceğinizi anlamasına 
yardımcı olur. Her ayrılma için daima:

•	 İstikrarlı olun.
•	 Çocuğunuza gideceğinizi söyleyin. Gizlice 

kaçmalar güveni sarsar ve gelecekteki ayrılmaları 
zorlaştırır.

•	 Ayrılış konuşmanızı mümkün olduğunca kısa 
tutun ve gittiğinizde çocuğunuza destek olabilecek  
daimi/tanıdık ekibimizin yakınınızda olmasına 
dikkat edin. 

•	 Geri döndüğünüzde sadece olumlu durumlara 
odaklanın. Çocuğunuza hangi oyuncaklarla 
oynadıklarını veya en çok hangilerini sevdiklerini 
sorun.

Eğer çocuğunuz bu kısa ayrılıkları üzüntülü olarak 
geçirmiyorsa, onlar sizin ayrılığınız için hazır 
demektedir.  Çocuğunuzdan, tüm program süresinde 
ayrı kalmaya başladığınızda, daima geri geleceğiniz 
düşüncesini güçlendirmek için, daima onları 
programdan almaya ilk gelen siz olun.

Eğer çocuğum üzüntülü ise?

Eğer çocuğunuz hala güçlük çekiyorsa 
endişelenmemeye çalışın. Kendisini güvencede 
ve rahat hissedebilmesi için program esnasında 
çocuğunuzla daha uzun süre harcamanız gerekebilir. 
Yanınızda bir oyuncak veya battaniye getirmeniz, 
atkınızı veya kazağınızı onunla bırakmanız, 
çocuğunuzun kendisini daha rahat hissetmesine 
yardımcı olabilir. 

Program ekibi bu süreç içinde bir sürü aileye yardımcı 
olmuştur ve onlar size rehberlik yapmak ve sizi 
desteklemek için yanınızdadır.
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AşAmAlı AYrılıklAr iÇiN EBEvEYNlEriN rEHBEri

kÜÇÜk GÖÇmEN ÇOCUklArıNıN BAkımıNı  
vE YErlEşmElEriNi DESTEklEmEk 

Daha fazla ebeveyn kaynaklarına ulaşmak 
için sitesini ziyaret ediniz: 
www.cmascanada.ca


