
 

 
 
STARTTS is an affiliated health  
organisation serving people from  
refugee-like backgrounds throughout 
NSW. 

 
 

STARTTS  هي منظمة صحية فرعية 
 تخدم األشخاص المنحدرين من خلفيات 

شبيهة بأوضاع الالجئين في جميع أنحاء نيو 
 .ساوث ويلز

 
 

 
It is celebrating 30 years of service in 
2018.  STARTTS is a member of the 
FASSTT—Forum of Australian Ser-
vices for Survivors of Torture and 
Trauma, and a member of IRCT—
International Rehabilitation Coun-
cil for Torture Victims. 

 
عاماً  01بمرور  8102وقد احتفلت في عام 

هي  STARTTSعلى تقديمها للخدمات.
منتدى الخدمات  - FASSTTعضو في 

األسترالية للناجين من التعذيب 
ضو فيوالصدمات،   – IRCT وهي ع

المجلس الدولي إلعادة تأهيل ضحايا 
 .التعذيب

Website: http://www.startts.org.au                                                           P.O. Box 203, Fairfield NSW 2165                                    
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Monkey Tales 
 

English Arabic 

This song-story is one of a series of 4 sto-
ries created at STARTTS for use with 0-5 
year olds, with their parents, from refu-
gee-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 

( STARTTSوالصدمات النفسية )
الستخدامها مع األطفال الذين تتراوح 

سنوات ومع آبائهم  5-1بين ما أعمارهم 
من الخلفيات الشبيهة بأوضاع الالجئين، 

من آثار الصدمات تعافيهم للمساعدة في 
 .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 man-
age them. 

صة تحكي عن مختلف األحاسيس ق
على التعبير  موكيفية مساعدة طفلك

 .عنها والتعامل معها

We Went to the Bush Today  األدغالإلى اليوم ذهبنا 

A story about separation and  
reunion, as well as an opportunity to vo-
calise. 

 قصة عن االنفصال ولّم الشمل، وكذلك
 .نشادفرصة لإل

Go, Slow and Stop – The Running 
Song 

أغنية  -انطلق وخفف سرعتك وتوقف 
 عن الركض

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

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

 .المستويات المختلفة من الطاقة والتوتر

The Monkey Built a House  بنت القرود منزلا 
 

A story about resilience and shared prob-
lem solving. 

التغلّب على المشاكل )المرونة( قصة عن 
 .هاوالتعاون على حل
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Acknowledge your child’s feelings. تقبلوا مشاعر طفلكم. 

Get into the habit of looking at how your child is feel-

ing. If they’re being naughty, and not doing what 
you want, is it because they’re angry, scared, or 

just too tired or hungry? Understanding how a 
child is feeling, and how that is making them be-

have, will help both of you. 

 

اعتادوا على االنتباه لكيفية شعور طفلكم. فإذا كان 

وال يفعل ما تريدون، فهل ذلك ألنه غاضب أو اً مشاكس

خائف أو متعب أو جائع؟ إّن فهم كيفية شعور الطفل 

 .وكيفية أثر ذلك على تصرفه، سيساعدكما معاً 

Soothing, calming activities أنشطة مهدئة ومطمئنة 

Singing lullabies, and rocking, or dancing together.  ًغناء التهويدات أو التأرجح أو الرقص معا. 

Your child can comfort himself with a “butterfly” hug, 

or “gorilla” hug. This is where you cross your 
arms across your chest, and tap your hands on 

your shoulders, one at a time, while you say or 
think something comforting. 

 

بإمكان طفلكم التفريج عن نفسه باستخدام عناق 

"الفراشة" أو عناق "الغوريال"، حيث تقومون بضم 

ذراعيكم إلى صدركم والتربيت على كتفيكم بيد 

واحدة ثّم باألخرى، بينما تقولون أو تفكرون بشيء 

 .مريح

Give your child a soft blanket, or stretchy cloth, or an 

old scarf of yours, to wrap around themselves, 
which is like giving themselves a cuddle. This can 

give the child the sense of deep pressure which 
can be extra comforting. 

 

امنحوا طفلكم بطانية ناعمة أو قطعة قماش مطاطة أو 

وشاًحا قديًما خاصاً بكم ليلفه حول نفسه وكأنه يحتضن 
 نفسه. من الممكن أن يعطي ذلك الطفل

إحساساً بالضغط الشديد الذي يمكن أن يعطيه شعوراً 

 .كبيراً باالطمئنان

Encourage language that identifies feelings شجعوا استخدام اللغة التي تحدد المشاعر 

If your child is over 3 years old, you can reward them for 

using words to express feelings, rather than screaming, 
hitting, kicking, throwing things or even biting. 

إذا كان طفلكم يبلغ ثالث سنوات من العمر وما فوق، يمكنكم 

مكافأته على استخدام الكلمات للتعبير عن المشاعر، بدالً 

 .من الصراخ أو الضرب أو الركل أو رمي األشياء أو حتى العض

A small reward such as a sticker, can be used every time. 

As children get older, they can have a reward at the end 
of the day, or even each week. 

يمكنكم استخدام مكافأة صغيرة مثل الملصق في كل مرة. 

ومع تقدم األطفال في السن، يمكنهم الحصول على مكافأة 

 .في نهاية اليوم، أو حتى لمرة واحدة في األسبوع

Don’t forget that for your child to be able to let you know 

with their words, how they’re feeling, you must be listen-
ing. 

ال تنسوا بأنّه ليتمكن طفلكم من إطالعكم على مشاعره 

 .باستخدام الكالم، يجب عليكم أن تنصتوا

Being active  عندما يكن الطفل نشطاا 

Children have lots of energy. It seems that if they have 

plenty of opportunities to be active, it is then easier for 
them to be calm at other times. They can: 

لدى األطفال الكثير من الطاقة. ويبدو أنه كلما أتيحت لهم 

الكثير من الفرص ليكونوا نشطين، كلما كان من األسهل 

 :عليهم أن يكونوا هادئين في األوقات األخرى. يمكنهم

 

 

run around outside 
ride a bike or scooter, 
jump on a trampoline. 
or do anything that is energetic! 
 

 الركض في الخارج

 ركوب الدراجة أو السكوتر،
 ) منصة البهلوان(.القفز على الترامبولين

 !أو فعل أي شيء ُيشعره بالنشاط

NOTE: Wherever names are in red, such as “mummy” or 

“daddy” you can change them to any other family mem-
ber, or significant person in your child’s life. 

 

مالحظة: أينما كانت األسماء باللون األحمر، مثل "أمي" أو 

"أبي"، يمكنكم استبدالها بأي فرد آخر من العائلة أو أي 
 .شخص آخر مهم في حياة طفلكم

On the page about counting to 10, the colours start with 

red to represent anger. Then the colours gradually 
change, to show that the angry feeling gradually settles 

down or goes away. 
 

، تبدأ األلوان باللون  01في الصفحة المتعلقة بالعد إلى الرقم 

األحمر لتمثيل الغضب. ثم تتغير األلوان تدريجياً ، لتظهر أن 

 الشعور الغاضب يستقر تدريجياً أو يزول.
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Before children can learn to control their behaviour, 
they must be able to recognise and identify their feel-
ings. 

قبل أن يتعلم األطفال التحكم في سلوكهم، يجب 
أن يكونوا قادرين على التعرف على مشاعرهم 

 .وتحديدها

This song will help your child to ستساعد هذه الغنية طفلكم على 

put his or her feelings into words 
express those feelings to you 
find ways to cope with those feelings 
learn that other people have feelings too. 

 وصف مشاعره بالكالم
 التعبير عن هذه المشاعر لكم

 البحث عن طرق للتعامل مع تلك المشاعر
 .معرفة بأّن اآلخرين لديهم مشاعر أيًضا

The song covers feeling angry, sad, tired, scared, 
proud, restless (wriggly/jiggly), or happy. 

تتناول األغنية الشعور بالغضب أو الحزن أو التعب أو 
االرتعاش( أو كثرة الحركة/الخوف أو الفخر أو الضيق )

 .السعادة

You might think of other feelings to put into the song.  قد تفكرون في مشاعر أخرى تدخلونها على هذه
  .األغنية

Your child needs to have a way to express feelings. يحتاج طفلكم إلى وسيلة للتعبير عن المشاعر  

without hurting themselves, or 
without hurting anyone else. 

 دون إيذاء نفسه، أو
 .دون إيذاء أي شخص آخر

Learn about feelings using التعلّم عن المشاعر باستخدام 

singing 
movement, and 
rhythm 

 الغناء
 الحركة

 واإليقاعات

This song helps your child to cope better with the feel-
ings and to manage his or her behaviour. 

تساعد هذه األغنية طفلكم على التعامل مع 

 .مشاعره بشكل أفضل والتحكم في سلوكه

The song also shows how you can help your child deal 
with their feelings. It does this by teaching your child to 

تُظهر هذه األغنية أيًضا ما يمكنكم فعله لمساعدة 

طفلكم على التعامل مع مشاعره. وهي تساعده 

 على ذلك عبر تعليمه

recognise 
identify 
name and 
manage 
their feelings. 

التعرف     
التحديد 

التسمية 

والتحكم 

بمشاعره. 

So, it will be helpful to begin by naming the feeling in 
the song. Then, just sit together with the feeling. This is 
good for both of you. It’s a safe way for your child to 
recognise and experience that emotion. 

لذلك، سيكون من المفيد أن تبدأوا بتسمية 

المشاعر المذكورة في األغنية، ثم مجرد التفكير 

بها معاً. وهذا جيد لكالكما، كما أنها طريقة آمنة 

 .ليتعرف طفلكم على تلك المشاعر واختبارها

The song shows ways you can help your child learn to 
manage his or her feelings. This is better for them than 
having you “fix” things for them. 

تُوضح هذه األغنية الطرق لمساعدة طفلكم على 

تعلم كيفية التحكم بمشاعره. وهذا أفضل له من 

 .قيامكم "بإصالح" األمور بالنيابة عنه

The parent needs to recognise what the child is needing 
when they behave in a particular way. 

يجب على الوالدين فهم ما يحتاجه الطفل عندما 

 يتصرف بطريقة معينة؛

Having a close relationship with you helps your child to 
feel safe, and to grow and learn. 

فمن شأن تمتعه بعالقة وثيقة معكم أن يساعده 

 .على الشعور باألمان وأن ينمو ويتعلّم

Spending time with your child playing and singing 
strengthens your attachment to each other. 

قضاء الوقت مع طفلكم للعب والغناء يعزز من 

 .ارتباطكم ببعضكم

The song ends with blowing bubbles. It’s a good way to 
relax, and enjoy being together. The deep breathing 
used in blowing bubbles is especially good for your 
child. 

تنتهي األغنية بنفخ الفقاعات، وهي طريقة جيدة 

لالسترخاء واالستمتاع بصحبة بعضكم البعض. 

التنفس العميق المستخدم في نفخ الفقاعات 

 .مفيد بشكل خاص لطفلكم

Other activities that can help your child with his/her  
emotions and getting on with others can include the  
following ideas 

أنشطة أخرى يمكنها أن تساعد طفلكم بشأن 
مشاعره واالنسجام مع اآلخرين ممكن ان تتضمن 

 :االفكار التالية 
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Parent Information معلومات ألولياء األمور 

 
Reading together is a wonderful  
activity to do with your child. It help 
s them in many ways. And it’s fun. 

 

القراءة مع بعضكم البعض هي من األنشطة 
 الرائعة التي يمكنكم القيام بها

مع طفلكم. فهي تساعده في نواحٍ كثيرة إلى 
 .جانب المتعة

 
Following stories helps to develop  
language and thinking skills. Dancing 
and moving helps physical growth and 
coordination. Acting out stories en-
courages  
imagination. It helps children develop 
an  
understanding of other people. It also    
allows a child to explore and experi-
ment with strong emotion. 

 
 تساعد القصص التالية على تطوير 

مهارات اللغة والتفكير. فالرقص والحركة 
يساعدان على النمو البدني والتناسق، في 
حين أّن تمثيل القصص يحفز الخيال. تساعد 

القصص األطفال على تطوير فهمهم لآلخرين، 
وتسمح للطفل باالستكشاف وخوض التجارب 

 .بمشاعر قوية

 
All time spent reading and playing 
with your child helps build your  
relationship with them. 

 
كل وقت تقضونه في القراءة واللعب مع 

 .طفلكم يساعد على بناء عالقتكم به

 
 
It’s good to have a suitable space for 
your children to play in. Some unclut-
tered floor space, and furniture that’s 
safe to play around. Try and remove 
anything that might break. It’s nice for 
a child’s play   area to be welcoming, 
with bright colours and things to do. It 
can also be a quiet time if the lights 
are dimmed, and soft music is played. 
 

 
 

من الجيد تخصيص مساحة مناسبة ألطفالكم 
للعب فيها؛ مساحة صغيرة مرتبة تحتوي على 

أثاث آمن من أجل اللعب. حاولوا إزالة أي 
شيء قابل لالنكسار. من الجميل أن تكون 
المساحة المخصصة للعب األطفال جذابة 

وبألوان زاهية وتحتوي على أشياء يمكن القيام 
بها. قد تُستخدم أيًضا لالستمتاع بالهدوء إذا 

كانت األضواء خافتة وتّم تشغيل موسيقى 
 .ناعمة
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Then Uncle said ……… 
 

 ..... ثم قال له عمه

Let’s blow some bubbles. We’ll blow some bubbles. 
 

 .دعنا ننفخ الفقاعات. سننفخ بعض الفقاعات

We’ll watch them and we’ll pop them and we’ll blow 
some more. 
 

 .سننظر إليها وسنفرقعها ثّم ننفخ غيرها

We’ll blow some bubbles. 
 

 .سننفخ بعض الفقاعات

We’ll watch the pretty colours, and we’ll blow some 
more. 
 

 .المزيدسننظر إلى األلوان الجميلة، وسننفخ 

Ah, that feels good. 
 

 .آه، هذا شعور جميل

7 
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4. 

5. 

6. 

The monkey is scared. He feels scared. 
 

 .نه يشعر بالخوفإالقرد خائف. 

He had a bad dream, and he feels scared. 
 

 .لقد رأى حلماً مزعجاً، وهو يشعر بالخوف

So Mummy said, “You look scared”. 
 

 ."لذلك قالت أمه، "أنت تبدو خائًفا

“There’s nothing scary here, and it’s all O.K. 
 

 ال يوجد شيء مخيف هنا، كل شيئ على ما يرام."

Let’s rock together” 
 

 هيا بنا لنتأرجح معاً"

It’s OK. It’s OK. 
 

 ال عليك. ال عليك.

Take a look around and see it’s all OK. 
 

 .أنظر حولك و شاهد كل شيء على ما يرام

There is nothing scary here and it’s all OK. 
 

 .ال يوجد ما يخيف هنا فكل شيء على ما يرام

Now he feels better. 
 

 .هو اآلن يشعر بتحسن

I wonder what else happened to the monkey. 
 

 أتساءل ماذا حدث للقرد أيضاً.

The monkey is proud. He feels proud. 
 

 .القرد فخور. إنه يشعر بالفخر

He did something special, and he feels proud. 
 

 .لقد فعل شيًئا مميًزا، وهو يشعر بالفخر

So Grandpa said, 
 

 لذلك قال جده،

“That’s great. 
 

 .هذا أمر رائع"

Let’s clap our hands and celebrate.” 
 

 ." فلنصفق بأيدينا ونحتفل

Let’s all clap… 
 

 ... دعونا جميعاً نصفق

Now he feels great! 
 

 !هو اآلن يشعر بشعور رائع

I wonder what else happened to the monkey 
 

 أتساءل ماذا حدث للقرد أيضاً.

The monkey is wriggly. He feels jiggly. 
 

 .. وهو يشعر باالرتعاشكثير الحركةالقرد 

His hands and feet just cannot stop. 
 

يديه وقدميه عن فهو ببساطة غير قادر على إيقاف 
 .الحركة

So Aunty said, “let’s dance” 
 

 "لذلك قالت عمته، "هيا بنا لنرقص

We’ll dance and dance till we start to flop”. 
 

 ." رنّحسنرقص ونرقص حتى نبدأ بالت

Now he feels better. 
 

 .هو اآلن يشعر بتحسن

I wonder what else happened to the monkey. 
 

 أتساءل ماذا حدث للقرد أيضاً.
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The monkey is angry. He feels angry. 
 

 .القرد غاضب. إنه يشعر بالغضب

Someone took his toys and he feels angry.  لعابه وهو يشعر بالغضبأحدهم أأخذ. 

So Mummy said, ،لذا قالت أمه 

“You look angry”. " ًتبدو غاضبا". 

“Let’s breathe and count to 01, "،دعنا نتنفس ونعد إلى العشرة 

And we can fix it then” ويمكننا بعد ذلك إصالح هذا األمر " 

So let’s count: 0, 8, 0… 
 

 ... ٣،  ٢،  ١إذاً دعنا نعد: 

Now let’s take a deep breath from our tummy. 
 

 .لنأخذ اآلن نفًسا عميًقا من بطننا

It’s like a balloon that gets bigger when the air 
goes in, 
 

 بطننا يشبه البالون الذي يكبر عندما يدخل إليه الهواء،

and gets smaller when the air goes out. 
 

 .ثّم يصغر عندما يخرج منه الهواء

Ahh...that feels better. 
 

 .ن بشكل أفضلشعر األأآه ... 

I wonder what else happened to the monkey. 
 

 أتساءل ماذا حدث للقرد أيضاً.

1. 

2. 

The monkey is sad. He feels sad. 
 

 .نه يشعر بالحزنإالقرد حزين. 

He misses his friend, and he feels sad. 
 

 .إنه يفتقد صديقه ويشعر بالحزن

So Daddy said, “You look sad.” 
 

 ."لذا قال أبوه، "أنت تبدو حزيًنا

“We’ll have a hug. 
 

 .سنتعانق"

And we’ll sit right here.” 
 

 ." وسنجلس هنا

Now he feels better! هو اآلن يشعر بتحسن! 

I wonder what else happened to the monkey. .ًأتساءل ماذا حدث للقرد أيضا 
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The monkey is tired. He feels tired. القرد متعب. إنه يشعر بالتعب. 

He is sleeping standing up, and he feels tired. لقد نام وهو واقف، فهو يشعر بالتعب. 

So, Grandma said, “You look tired.”  ًلذلك، قالت جدته، "أنت تبدو متعبا." 

“You can’t sleep standing up. " ًال يمكنك النوم واقفا. 

You need to go to bed.” يجب أن تذهب للنوم في السرير." 

3. 

Ahh...that feels better.  ... ن بشكل أفضلشعر األأآه. 

I wonder what else happened to the monkey. .ًأتساءل ماذا حدث للقرد أيضا 
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Let’s blow some bubbles. We’ll blow some bubbles. 
 .دعنا ننفخ  بعض الفقاعات. سننفخ بعض الفقاعات

We’ll watch them and we’ll pop them and we’ll blow some more. 
 .سننظر إليها وسنفرقعها ثّم ننفخ غيرها

We’ll blow some bubbles. 
 .سننفخ بعض الفقاعات

We’ll watch the pretty colours, and we’ll blow some more. 
 .المزيدسننظر إلى األلوان الجميلة، وسننفخ 

 

We’ll blow some bubbles. 
 .سننفخ بعض الفقاعات

We’ll blow some bubbles. 
 .سننفخ بعض الفقاعات

We’ll watch the pretty colours, and we’ll blow some more. 
 .المزيدسننظر إلى األلوان الجميلة، وسننفخ 

Ah, that feels good. 
 26 .آه، هذا شعور جميل



 

I wonder what else happened to the monkey. 
 أتساءل ماذا حدث للقرد أيضاً.
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Then Uncle said ……… 
 .......... له عمه قالثم 



 

Now he feels better. 
 .يشعر بتحسن اآلنهو 

 
 

24 



 

We’ll dance and dance till we start to flop”. 
 ." رنّحسنرقص ونرقص حتى نبدأ بالت
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The monkey is wriggly. He feels jiggly. 
ش وهو. كثير الحركةالقرد   .يشعر باالرتعا

His hands and feet just cannot stop. 
ف  فهو قادر على إيقا طة غير   .يديه وقدميه عن الحركةببسا

 

So Aunty said, “let’s dance” 
 "قالت عمته، "هيا بنا لنرقص لكلذ
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I wonder what else happened to the monkey. 
 

 أتساءل ماذا حدث للقرد أيضاً.

21 



 

So Grandpa said, 
 جده، قاللذلك 

“That’s great”. 
 .هذا أمر رائع

Let’s clap our hands and celebrate.” 
 ." فلنصفق بأيدينا ونحتفل

 

Let’s all clap… 
 ... دعونا جميعاً نصفق

Now he feels great! 
 !يشعر بشعور رائع اآلنهو 
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The monkey is proud. He feels proud. 
 

 .يشعر بالفخر إنهالقرد فخور. 

 
He did something special, and he feels proud. 
 

ًزا، وهو يشعر با لقد  .خرلففعل شيًئا ممي

19 



 

I wonder what else happened to the monkey. 
 أتساءل ماذا حدث للقرد أيضاً.

18 



 

It’s OK. It’s OK. 
 ال عليك. ال عليك.

Take a look around and see it’s all OK. 
 .أنظر حولك و شاهد كل شيء على ما يرام

It’s OK. It’s OK. 
 ال عليك. ال عليك.

 

There is nothing scary here and it’s all OK. 
 .ال يوجد ما يخيف هنا فكل شيء على ما يرام

 

Now he feels better. 
 .يشعر بتحسن اآلنهو 
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“There’s nothing scary here, and it’s all O.K. 
 

 ال يوجد شيء مخيف هنا، كل شيئ على ما يرام.”

Let’s rock together” 
 هيا بنا لنتأرجح معاً"
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The monkey is scared. He feels scared. 
 .يشعر بالخوف نهإالقرد خائف. 

 
He had a bad dream, and he feels scared. 

ف لقد  .رأى حلماً مزعجاً، وهو يشعر بالخو
 

So Mummy said, “You look scared”. 
 ."أمه، "أنت تبدو خائًفا قالتلذلك 
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I wonder what else happened to the monkey? 
 أتساءل ماذا حدث للقرد أيضاً.

 

Then Uncle said ……… 
 ..... له عمه قالثم 

14 



 

 “You can’t sleep standing up. 
 .ال يمكنك النوم واقفاً  "

You need to go to bed.” 
 ".يجب أن تذهب للنوم في السرير

 
 

Ahh...that feels better. 
 

 .ن بشكل أفضلشعر األأآه ... 
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The monkey is tired. He feels tired. 
 .يشعر بالتعب إنهالقرد متعب. 

He is sleeping standing up, and he feels tired. 
فهو يشعر بالتعب لقد قف،  وا  .نام وهو 

 

So, Grandma said, “You look tired.” 
 

 ".جدته، "أنت تبدو متعباً  قالتلذلك، 
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I wonder what else happened to the monkey. 
 

 أتساءل ماذا حدث للقرد أيضاً.
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“We’ll have a hug. 
 .سنتعانق "

And we’ll sit right here.” 
 ." وسنجلس هنا

Now he feels better! 
 

 !يشعر بتحسن آلنهو ا
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The monkey is sad. He feels sad. 
 .يشعر بالحزن نهإالقرد حزين. 

He misses his friend, and he feels sad. 
صديقه ويشعر  إنه  .حزنباليفتقد 

So Daddy said, “You look sad.” 
 

 ."أبوه، "أنت تبدو حزيًنا قاللذا 
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I wonder what else happened to the monkey? 
 

 أتساءل ماذا حدث للقرد أيضاً.
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Ahh...that feels better. 
 .ن بشكل أفضلشعر األأآه ... 
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Now let’s take a deep breath from our tummy. 
 .لنأخذ اآلن نفًسا عميًقا من بطننا

 

It’s like a balloon that gets bigger when the air goes in, 
 بطننا يشبه البالون الذي يكبر عندما يدخل إليه الهواء،

 

and gets smaller when the air goes out. 
 .ثّم يصغر عندما يخرج منه الهواء
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 دعنا نتنفس ونعد إلى العشرة،"

Let’s breathe and count to 01, 

 " ويمكننا بعد ذلك إصالح هذا األمر
And we can fix it then” 

 ... ٣،  ٢،  ١إذاً دعنا نعد: 
So let’s count: 0, 8, 0... 
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The monkey is angry. He feels angry. 
يشعر بالغضب. إنه القرد غاضب  

Someone took his toys and he feels angry. 
 .لعابه وهو يشعر بالغضبأحدهم أأخذ 

 أمه، قالتلذا 
So Mummy said, 

 ."تبدو غاضباً "
“You look angry”. 
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 كيف يشعر القرد اآلن؟

How is the Monkey Feeling Now? 

 

 

 

 

 

 

 

 

By doing this activity with your child, you will 
be able to help your child to, name and ex-
press their feelings.   Cope with them, so that 
when they feel that way again they know how 
to help themselves. It can also help you to 
calm your child when your child has those 
feelings, and you will know how to help him or 
her at these times 

من خالل القيام بهذا النشاط مع طفلكم، ستتمكنون 
 .من مساعدته على تسمية مشاعره والتعبير عنها

ساعدوه على التعامل معها ليتمكن من معرفة كيفية 
مساعدة نفسه عندما يشعر بهذه الطريقة مرة أخرى 

من الممكن أن يساعدكم ذلك أيًضا على تهدئة 
طفلكم عندما تنتابه هذه المشاعر، وستعرفون كيف 

 تساعدونه في هذه األوقات.
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يحتوي على كل أغاني القصص وغيرها من األغاني المناسبةالتي 

من آثار تعافي تّم ابتكارها خصيصاً لمساعدة هؤالء األطفال على ال
 الصدمات والنمو.
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