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75 Ways to Encourage Children - Persian

1 لطفا
2 خیلی ممنون
3 چه با فکر
4 تو بهترینی!

5 خیلی دوستت دارم
6 چه خنده قشنگی

7 مرسی که تقسیم کردی
8 تو کمک بزرگی هستی

9 بیا شام درست کنیم
10 خیلی بهت افتخار می کنم

11 کار قشنگی بود
12 خیلی مهربون بودی

13 دوست دارم باهات باشم
14 دوست دارم با هم کاری کنیم

15 بیا به نوبت انجام بدیم
 16 چه خوب با برادر/ خواهرت 

بازی می کنی
 17 کارهای روزمره ات رو 

خیلی خوب انجام دادی
18 روزت چطور بود؟

24 این کتاب مورد عالقه من هم هست
25 بیا با هم کتاب بخونیم

26 عجب قوه تخیلی!
27 راجع به آن چه فکر می کنی؟

28 چه فکر عالی!
29 خیلی مودبانه بود

30 خوب گفتی!
 31 تو یک کتاب انتخاب کن

32 میایی با هم بخوانیم؟
      33 خیلی دوست دارم یک 

کتاب برات بخوانم
 34 بیا یک آواز 

بخوانیم
    35 کتاب مورد
عالقه ات چیه؟
 36 چه جوک 

خنده داری
 37 می توانی یک 
داستان بهم بگی؟

38 داری خوب پیش میری
39 می توانی انجام بدی! 

40 فکر خوبیه!
41 خوب انجام دادی

42 آفرین!
43 به نظر میرسه که واقعا از انجام این 

کار لذت بردی
44 حتما امتحان کردی

45 خوبه که امتحان کردی
46 فکر کنم یک امتحانش بکن

47 این بهترین موردی است که تا بحال 
انجام دادی

48 این یک پیشرفت واقعی است
49 همه چیز یادت بود!

50 از طوری که کار کردی به خودم 
افتخار می کنم!

51 عالیه!
52 خوب کار کردی!

53 چه جالب – چطور این کار را کردی؟
54 زحمت کشیدی

55 حاال من به این می گم کار درست
56 برنامه ریزی ات درست بود

57 آفرین به تو
58 خیلی تالش کردی
59 تو یک قهرمانی!

60 عالیه!
61 سریع داری یاد می گیری

62 چه فکر خوبی!
63 آفرین – باید به خودت افتخار 

بکنی!
64 بیا بازی کنیم

65 شما با هم خوب بازی می کنید
66 داری تالشت رو می کنی
67 پیدا کردی چه باید بکنی!
68 دارد خوب پیش می رود

69 حاال فهمیدی!
70 توی این بازی خوب هستی
71 چه دوست داری بازی کنی؟

72 خیلی خالقانه است
73 چه نقاشی قشنگی

74 می توانیم روی دیوار بزنیمش تا 
همه آن را ببینند؟

75 به من بگو که چه درست کردی

19 با تو به آدم خوش می گذرد
20 دوست خیلی خوبی هستی
21 خیلی خوب تقسیم کردی!

22 با هم بودن عالیه
23 دوستت خیلی مهربونه
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این براساس »سی روش برای گفتن “ آفرین” (’Thirty Ways to Say, ‘Well Done) است
Joan Waters, Lady Gowrie Resource Centre, Melbourne
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