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Monkey Tales  

English Arabic 

This song-story is one of a series of 4  
stories created at STARTTS for use with  
0-5 year olds, with their parents, from 
refugee-like backgrounds, to assist with 
their trauma recovery and development. 

هذه القصة المغناة هي واحدة من سلسلة مؤلفة من أربع 
قصص تّم ابتكارها في ِمرفق برنامج الخدمات األسترالي 

لعالج وإعادة تأهيل الناجين من التعذيب والصدمات 
( الستخدامها مع األطفال الذين تتراوح STARTTSالنفسية )
سنوات ومع آبائهم من الخلفيات  5-0بين ما أعمارهم 

من آثار تعافيهم الشبيهة بأوضاع الالجئين، للمساعدة في 
 .الصدمات وتطورهم

The song-stories include: تتضّمن هذه القصص المغناة: 

How is the Monkey Feeling Now? كيف يشعر القرد اآلن؟ 

A story about different Feelings,  
and how to help your child express 
them and manage them. 

 صة تحكي عن مختلف األحاسيس وكيفيةق
 .على التعبير عنها والتعامل معها ممساعدة طفلك

We Went to the Bush Today  األدغالإلى اليوم ذهبنا 

A story about separation and  
reunion, as well as an opportunity 
to vocalise. 

 .نشادقصة عن االنفصال ولّم الشمل، وكذلك فرصة لإل

Go, Slow and Stop – The Running 
Song 

 أغنية عن الركض -انطلق وخفف سرعتك وتوقف 

A series of actions that help the child 
and parent to “regulate” or manage 
different levels of energy and stress. 

التي تساعد الطفل والوالدين  نشاطات سلسلة من ال
على "ضبط" أو إدارة المستويات المختلفة من الطاقة 

 .والتوتر

The monkey Built a House  بنت القرود منزلا 

A story about resilience and shared 
problem solving. 

والتعاون التغلّب على المشاكل )المرونة( قصة عن 
 .هاعلى حل
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Other activities you can play with your 
child, to help him or her develop  
self-regulation or self-control: 

أنشطة أخرى يمكنكم لعبها مع طفلكم 
لمساعدته على تنمية مهارات النضباط 

 :الذاتي أو ضبط النفس

Other games in which you or your child can 
use the hand signs for “Stop”, “finished”, 
“wait”, “listen”, “here” and “now”. 

  لعب ألعاب أخرى تمكنكم أنتم أو طفلكم
من استخدام إشارات اليد للداللة على 

تعابير مثل "توقف" و "انتهت" و "انتظر" و 
 .""اسمع" و "هنا" و "اآلن

Singing “I Am a Fine musician” while playing 
on drums, boxes or shakers. Sing one verse 
loudly, another one softly, another one fast, 
and another verse slowly. 

" أثناء I Am a Fine musicianغناء أغنية "
العزف على الطبول أو الصناديق أو اللعب 
بالخشخيشة. غنوا مقطعاً واحداً بصوت 
 .عال،وآخر بهدوء وآخر بسرعة وآخر ببطء

 

Using pictures to show your child what you 
want him or her to do. 

  استخدموا الصور لتفسروا لطفلكم ما
 .تريدون منه أن يفعل

Using an activity board at home, like the one 
we use in the sessions, that show what you 
are going to do during the day, and then tak-
ing the picture away when it is finished. 

  استخدموا في المنزل لوحة خاصة
باألنشطة، مثل تلك التي نستخدمها خالل 
الجلسات، والتي توضح ما ستفعلونه خالل 
اليوم، ومن ثّم  قوموا بإزالة كل الصورة عند 

 .االنتهاء منها

Playing instruments to a rhythm  العزف على اآلالت على إيقاع معيّن 

Playing hand-clapping games from your cul-
ture, where you and your child face each 
other and say rhymes that included clapping 
together. 

  لعب ألعاب التصفيق باليد نابعة من
ثقافتكم، حيث تقفون أنتم وطفلكم وجهاً 

لوجه وترددوا األغاني التي تتضمن 
 .التصفيق مًعا

Playing body percussion – such as clapping 
hands, tapping chest or feet, stamping to a 
rhythm. 

  لعب لعبة لغة الجسد على اإليقاعات
مثل التصفيق باليدين أو  -الموسيقية 

الضرب على الصدر أو القدمين أو ضرب 
 .األرض باألرجل على نغمة إيقاعية

“call and response” – one of you claps or 
plays a rhythm and the other one child  
copies you. 

  "يقوم أحدكم  -لعبة "النداء واالستجابة
بالتصفيق أو عزف إيقاع ما ثّم يقوم اآلخر 

 .بتقليده

Playing a “statues” game – beat a walking 
rhythm or running rhythm on a drum (or 
card board box), and then stop it. 

  "قوموا بضرب األرض  –لعب لعبة "التماثيل
بأرجلكم بوتيرة إيقاعية أو قوموا بقرع 

الطبول )أو بهز صندوق من ورق الكرتون(، 
 .ثم توقفوا عن ذلك

When you stop beating the drum you and 
your child pretend to be statues, staying per-
fectly still without changing your shape until 
you start beating the drum again. Take turns 
with your child to be the leader who beats 
the drum and decides when you will stop 
and start. 

  ،عندما تتوقفون عن قرع الطبول
ستتظاهرون أنتم وطفلكم بأنكم تماثيل، 
حيث ستكونون ساكنين تماماً دون أدنى 
حركة ودون تغيير وضعكم حتى يبدأ القرع 
على الطبول من جديد. تناوبوا مع طفلكم 

على تولي القيادة وقرع الطبول وأخذ القرار 
 بالتوقف والبدء.

In your culture, what songs, stories or 

games do you have that can help your chil-

dren with these issues? 

Arabic Translation  
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Responding to the Changes in the Movements الستجابة للتغيير في الحركات 

The song gives the child the opportunity to re-
spond to changes in pattern and rhythm. This 
also encourages self-control and development of 
behaviours that are needed in order to be able 
to adapt to change. 

األغنية للطفل فرصة االستجابة للتغييرات هذه  تتيح
في األنماط واإليقاعات، مما يشجع أيًضا على ضبط 

النفس وتطوير السلوكيات الضرورية حتى يتمكن من 
 .التكيّف مع التغيير

This song is a fun way for a child to accept 
boundaries, and develop their own self-control. 

هذه األغنية هي طريقة ممتعة تساعد الطفل على 
 .فسهنمية مهارات ضبطه لنتقبل الحدود وت

It will be helpful for the child to see their carers 
demonstrate gentle but firm control of their own 
behaviour! 

سيكون من المفيد للطفل أن يقّدم القائمين على 
رعايته نموذجاً عملياً على تحكمهم في سلوكهم 

 !الشخصي بأسلوب لطيف ولكن حازم

Other characteristics in the song and move-
ments that help your child to develop self-
control are: 

الخصائص األخرى الموجودة في األغنية والحركات 
والتي من شانها أن تساعد طفلكم على تنمية 

 :مهارات ضبط النفس هي

Active movement such as running, galloping and 
jumping will use up the stress chemicals that 
may be making the child feel restless and un-
comfortable 

  عدو والستستهلك الحركة النشطة مثل الركض
كالفرس والقفز المواد الكيميائية التي ُتفرز 

استجابة لإلجهاد والتي قد تجعل الطفل يشعر 
 باالضطراب وعدم الراحة

The fact that the song starts with fast move-
ments and  
gradually slows down until the child is rocking 
with you, 

  الحقيقة المتمثلة في بدء األغنية بحركات
سريعة ثّم تتباطئ تدريجياً حتى ينتهي الطفل 

 بالتأرجح معكم،

Pretending to sleep (as in symbolic dramatic 
play) 

  التظاهر بالنوم )كأنّه في مسرحية درامية
 رمزية(

Changes in rhythm, fading, pauses and slowing 
down at the end of each verse, before stopping 

  تغيّر اإليقاع والهمود والتوقف المؤقت والتباطؤ
 في نهاية كل مقطع، قبل التوقف

The use of the hand sign for “stop” helps your 
child to stop when you want him or her to stop. 
Your child can follow visual cues, even when 
they can’t follow verbal instructions. 

  على اإلشارة باليد "التوقف" تساعد طفلكم
ون منه ذلك. فبإمكان طفلكم لتوقف عندما تريدا

اتباع اإلشارات المرئية، حتى عندما ال 
 .يستطيع اتباع اإلرشادات الشفوية

Your child also says, “stop” and uses the stop 
hand sign. This helps your child to internalise 
the concept and action of stopping. Your child 
learns in a fun way that he or she is able to 
stop when necessary. 

  

 م يستخدكلمة "توقف" ويضاً ل طفلكم أيقو
اإلشارة باليد "للتوقف" مما يساعده على 

استيعاب هذا المفهوم وفِعل التوقف. يتعلم 
طفلكم بطريقة ممتعة بأّن بمقدوره التوقف عند 

 .اللزوم

Following this sequence of verses, from a fast 
verse through to a quieter calm verse, will help 
the child who is very active and energetic or agi-
tated to calm down 

ستساعد عملية اتباع تسلسل المقاطع هذا، ابتداء 
من المقاطع السريعة إلى المقاطع األكثر هدوًءا، 

 الطفل المفرط النشاط والحيوية أو المهتاج على الهدوء

The song can be sung in reverse order with a 
child who is quiet, shy, nervous or withdrawn. 
By starting with the rocking verse the child can 
feel safe and then with verses becoming more 
active, the child can become more     actively 
engaged with other people. 

من الممكن غناء هذه األغنية بترتيب عكسي مع 
الطفل الهادئ أو الخجول أو المتوتر أو المنطوي. في 

البدء بمقطع التأرجح، قد يشعر الطفل باألمان ومن ثم 
عندما تصبح المقاطع أكثر سرعة، من الممكن أن 

 .يشارك الطفل بشكل فعال أكثر مع اآلخرين

The parent is encouraged to match the child’s 
energy level rather than expecting the child to 
calm down. 

نحث الوالدين على مطابقة مستوى طاقة الطفل إلى 
 أن يهدأ بدالً من توقع هدوئه على الفور.
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Walking slowly on the moon,  walking while we 
sing a tune, 

 مشي ببطء على القمر،نمشي وندندن لحناً،ن

Lets get in the rocket ship,  هيا بنا في السفينة الفضائية 

Glide back home until…………….we stop.  ثّم نسبح في الفضاء في طريق عودتنا للمنزل إلى
 أّن.................نتوقف.

Rocking in your Mummy’s arms, ،أتأرجح في حضن أمي 

Rocking, rocking, free from harm, ،أتأرجح، أتأرجح، دون أن أتعرض لألذى 

Close your eyes and do not peep.  تسترق النظرأغمض عينيك وال. 

Sleep my darling, go to sleep. نم يا حبيبي، أخلد للنوم. 

 

NOTE: In the last verse you can change 
the word “mummy” to “daddy” or 
“grandma” or any other caregiver the 
child has. 

مالحظة: يمكنكم تغيير كلمة "أمي"في آخر 
مقطع إلى "أبي" أو "جدتي" أو أي مقدم 

 .رعاية آخر للطفل

This song will help your child to regulate, 
or control, his or her emotions and  
behaviours. 

 ضبطستساعد هذه األغنية طفلكم على 
 عواطفه وسلوكه أو التحكم بها.

The running, galloping, jumping and other  
movements are: 

عدو كالفرس والقفز وغيرها من الحركات والالركض 
 :هي

 rhythmical,  ،إيقاعية 

 repetitive,  ،متكررة 

 involve the sensations of movement and  
          balance, and 

 ،تنطوي على اإلحساس بالحركة والتوازن 

 occur in a pattern   ًوتتبّع نمطاً محددا 

When a child experiences the sensations of 
movement, which are rhythmical and repeti-
tive, it encourages development of self-control 
in the child’s brain. 

عندما يختبر الطفل األحاسيس المصاحبة للحركات 
اإليقاعية والمتكررة، ُيفّعل ذلك في دماغه عملية 

 .تنمية مهارات ضبط النفس
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Running, running round the yard, running, 
running oh so hard. 

، أركض يا إلهي أركض، أركض حول الفناء،أركض
 .بسرعة كبيرة

If you think you’re going to drop,  بأنّك ستسقط،ظن إذا كنت ت 

Then it’s time to slow………………….... and stop. ..... وتوقف.…إذاً حان الوقت لتقليل السرعة 

Galloping, galloping round the farm, ،أعدو، أعدو حول المزرعة كالفرس 

holding the reins in your palm, ،ممسكاً اللجام في كفك 

If your feet go clip, clip, clop………..  تترنّحت إذا شعرت بأّن قدميك قد بدأ... 

Then it’s time to slow……………….. and stop. ...... وتوقف.…إذاً حان الوقت لتقليل السرعة 

Skipping, skipping here and there.   هنا وهناكأنط أنط. 

Skipping, skipping everywhere,  في كل مكان،أنط أنط 

If your feet go slip, slip, slop, ،إذا بدأت قدماك باالنزالق 

Then it’s time to slow………………….. and stop. ...... وتوقف.…إذاً حان الوقت لتقليل السرعة 

Jumping like a kangaroo, ،أقفز، أقفز مثل الكنغر 

I can jump. Can you jump too? أنا أستطيع القفز. هل يمكنك القفز أيضاً؟ 

Then it’s time to slow……………….. and stop. 
 

 وتوقف.…إذاً حان الوقت لتقليل السرعة ......

If your tail begins to drop ………………………... إذا بدأ ذيلك في االنخفاض 

Flying, flying, fly your kite.  Fly it to the great-
est height.  

حلق بها إلى أحلق، أحلق، أحلق بطائرتي الورقية،أ
 .أبعد الحدود

When the wind begins to drop …………. عندما تبدأ الرياح في االنخفاض 

Then you’ll gently float and stop. ثم ستطفوا بلطف و تتوقف. 
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Sleep my darling, go to sleep.           
.أغمض عينيك عزيزي واذهب للنوم  
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Close your eyes and do not peep  
تسترق النظرأغمض عينيك وال   
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Rocking in your Mummy’s arms,  
 أمك، ذراعيتتأرجح بين 

Rocking, rocking, free from harm. 
 أتأرجح، أتأرجح، دون أن أتعرض لألذى،
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we stop.                                                         .نتوقف 
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Glide back home until………… 
 ثّم نسبح في الفضاء في طريق عودتنا للمنزل إلى أّن....

 

20 

 

 

Let’s get in the rocket ship………………….. 
 

Arabic translation 
 
 
 



Walking slowly on the moon, 
 مشي ببطء على القمر،ن
 

Walking while we sing a tune. 
 نمشي وندندن لحناً،

19 



And stop.                                                         .وتوقف 
 

18 



Then you’ll gently float……….             . ثم ستطفوا بلطف
           

17 

 If the wind begins to drop …………………………….. 

 

Arabic Translation 



Flying, flying, fly your kite, 
 حلق، أحلق، أحلق بطائرتي الورقية،أ
 

Fly it to the greatest height.  
 .حلق بها إلى اعلى ارتفاع 

 

16 



 
 

and stop.                                                                                 .وتوقف 

 
 

15 



 
Then it’s time to slow……………… 

 
 …إذاً حان الوقت لتقليل السرعة 

 
 

14 

 If your tail begins to flop……………. 

Arabic Translation 



                 ,Jumping like a kangarooأقفز، أقفز مثل الكنغر،
 

I can jump.  Can you jump too? 
 أنا أستطيع القفز. هل يمكنك القفز أيضاً؟         
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And stop .                  وتوقف                           

12 



Then it’s time to slow…………. 
 ذاً حان الوقت لتقليل السرعة..…………

11 

If your feet go slip, slip, slop. 
 إذا بدأت قدماك باالنزالق،



        Skipping, skipping everywhere 
 في كل مكان، أنط أنط 

 

           Skipping, skipping here and thereهنا وهناكأنط أنط  

10 



And stop.                                  .وتوقف 
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If your feet go clip, clip, clop…. 
تترنّح... تإذا شعرت بأّن قدميك قد بدأ  

 

Then it’s time to slow …..  إذاً حان الوقت لتقليل السرعة…   

8 



 Galloping, galloping round the farmأركض أركض حول المزرعة كالفرس،      
   
 

                        ,Holding the reins in your palmممسكاً اللجام في كفك،   
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And stop.                                                 وتوقف .  
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                    ,If you think you’re going to dropبأنّك ستسقط،ظن إذا كنت ت

 
 
 

Then it’s time to slow…….                ........... إذاً حان الوقت لتقليل السرعة

5 



 Running, running round the yardأركض، أركض حول الفناء،                        
 

 .Running, running oh so hardأركض  أوو  بسرعة كبيرة                ,  أركض
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By doing this activity with your child you can 
help him or her to become calm when they are 
“wound up”, or to increase their energy and 
activity level when they have difficulty getting 
involved in tasks. 

من خالل القيام بهذا النشاط مع طفلكم، يمكنكم 
،أو "مساعدته على الهدوء عندما يكون "متوتراً 

لزيادة مستوى طاقته ونشاطه عندما يجد صعوبة 
 .في المشاركة في المهام

Using the stop sign with your hands helps chil-
dren to learn that they are able to control 
themselves when it is important to do so. 

تساعد أشارة التوقف باستخدام أيديكم األطفال 
لتعلم أنهم قادرون على السيطرة على أنفسهم 

 عندما يكون من المهم القيام بذلك.

“Go”, “Slow” and “Stop” 

The Running Song  

أغنية عن الركض    

“ توقف“و“ خفف سرعتك“و“ انطلق”  
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Illustrations by Helen Kirk  لهيلين كيركالرسوم التوضيحية 

This song-story is one of four song-stories  

created at STARTTS for use with 0-5 year olds 
with their parent, from refugee-like back-
grounds. 

هذه القصة المغناة هي واحدة من أربع قصص تّم 
في منظمة الخدمات األسترالية المعنية ابتكارها 

بعالج وإعادة تأهيل الناجين من التعذيب 

( الستخدامها مع STARTTSوالصدمات النفسية )

سنوات  5-0بين ما األطفال الذين تتراوح أعمارهم 
من المنحدرين من خلفيات ولياء أمورهم بحضور أ

 .شبيهة بأوضاع الالجئين

The books can be used to assist with trauma 
recovery and development, along with a CD of 
the songs and other suitable songs, created 
specifically to help these children. 

من الممكن أن تستخدم هذه الكتب إلى جانب 

يحتوي على كل أغاني القصص  CDقرص مضغوط 

وغيرها من األغاني المناسبةالتي تّم ابتكارها 
تعافي خصيصاً لمساعدة هؤالء األطفال على ال

 ت والنمو.امن آثار الصدم
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“Go”, “Slow” and “Stop” 

The Running Song  

أغنية عن الركض -انطلق وخفف سرعتك وتوقف   

Words and music by Rosemary Signorelli 

 الكلمات والموسيقى لروزماري سنيورلي

 

Illustrations by Helen Kirk 

 الرسوم التوضيحية لهيلين كيرك

 


