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 والدين/سرپرستان گرامی،
 

خردسال شما دنيايی از شگفتی در ذهن خود دارد و سفر خود را با پرسش های فراوانی شروع می کند. اين کتاب  فرزند

باشيد که می  والدينیپاسخ داده و کمک تان خواهد کرد بهترين  است. اين کتاب به پرسش های شما اميدراهنما درباره 

های خاص خود را دارد و فرصتی هايی  يافته. با همکاری هم می توانيد پيشرفت کنيد. هر مرحله چالش ها و باشيد توانيد

 بياييد با هم سفر زندگی را شروع کنيم!. برای رشد شخصی در آنها نهفته است
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 سالگی می باشد. 5خردسال شما . . . دوره خردسالی از بدو تولد تا  فرزندشد مغزی ر

به همين خاطر است که اين . هيچ دوره ای به اندازه چند ماه اول زندگی با اين حجم گسترده تغيير و تحوالت همراه نيست
خردسال خود آشنا باشند (جدول صفحه بعد را فرزند شد مغز و بدن تمام والدين بايد با مراحل ر. کتاب راهنما را نوشته ايم

مالحظه کنيد). شگفتی های مغز در اين کتاب توضيح داده می شود. هر ساعت رشد جديدی صورت می گيرد، ارتباط های 
اطراف او  خردسال شما از محيطفرزند جديد برقرار می شوند و الگويی هايی شکل می گيرند که بازتاب دهنده تجربيات 

 هستند.

خردسال شما در بدو تولد از رشد کافی برخوردار نيست. برای اينکه رشد يابد به تجربه نياز دارد. مغز از هر فرزند مغز 
از طريق خردسال شما فرزند خردسال شما پشت سر می گذارد يک نقشه و طرح ذخيره می کند. فرزند تجربه ای که 

 ز اين تجربيات می آموزد. ديدن، شنيدن، لمس و بازی کردن ا

تجربياتی که در اين دوره آسيب پذير ابتدايی داريم در شکل دادن توانايی برقراری 
، Perryارتباطات نزديک و ارتباطات سالم احساسی نقش بسيار حياتی دارند (

2001.( 

خردسال شما درست مانند يک اسفنج است. هرچه کودک کم سن و سال فرزند مغز 
 نايی جذب اطالعات بيشتری دارد. تر باشد، توا

خردسال در حال رشد شما برای رشد سالم مغز خود نياز به تجربيات مثبت، فرزند 
خردسال شما وقتی در محيطی آرام فرزند تکرارشونده و قابل پيش بينی دارد. مغز 

فرزند باشد رشد خوبی خواهد داشت. شما می توانيد آن محيط آرام را برای 
 اهم کنيد.خردسال خود فر

خردسال شما هراس را تجربه کند يا در معرض خشونت های خانگی فرزند اگر 
 قرار گيرد، تاثيرات منفی بر رشد مغزی او بجا خواهد ماند.

اگر کودک مرتب در معرض خشونت قرار گيرد، مغز او بطور طبيعی رشد 
 است.اين پيام يکی از مهم ترين پيام های اين کتاب راهنما نخواهد کرد. 

 

 

 

"در سه سال ابتدای زندگی، 
درصد  90مغز انسان به 

اندازه مغز يک بزرگسال می 
رسد و اکثر سامانه ها و 

ول زيرساخت هايی که مسئ
کليه عملکردهای احساسی، 
رفتاری، اجتماعی و 
فيزيولوژيک آن در تمام بقيه 
عمر هستند را پايه ريزی 

"  می نمايد.

 Bruce Perry دکتر

 

 

 

 یرشد مغز
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اين نمودار نشان می دهد که چگونه بدن های ما با حرکت به سمت بلوغ و بزرگسالی رشد می کنند. همچنين به ما نشان می دهد که 

سرعت رشد مغزی در سن پنج سالگی چگونه از شتاب می افتد. به همين دليل است که پنج سال اول عمر يک کودک خردسال از 
خردسال خود در اين پنج سال فرزند مهمترين شخص در زندگی  شماانی برای رشد سالم مغزی او برخوردارند. چنين اهميت فراو

 ابتدای عمر او هستيد. شما می توانيد به او کمک کنيد تا رشد مغزی سالمی در اين سال های مهم داشته باشد.

در در   ییحال که اطالعات بيشتری درباره رشد مغزحال که اطالعات بيشتری درباره رشد مغز؟ ؟ اگر کودک خردسال شاهد خشونت باشد چه خواهد شداگر کودک خردسال شاهد خشونت باشد چه خواهد شد
خردسال خود انجام خردسال خود انجام   فرزندفرزنددوره خردسالی داريد، کدام دو کار را می توانيد برای بهتر کردن محيط خانگی دوره خردسالی داريد، کدام دو کار را می توانيد برای بهتر کردن محيط خانگی 

  دهيد؟دهيد؟
11..  _________________________________________________________ 

22..  _________________________________________________________ 
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 یبدنرشد ی در مقابل نمودار رشد مغز
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 مغز

 Dr. Bruce Perry 2004©کليه حقوق محفوظ است  سن بر حسب سال



 

 وابستگی و تعلق چيست؟
 و نفر گفته می شود. وابستگی و تعلق به پيوند ويژه ميان د

در بيشتر موارد رفتارهای مادر احساس لذت، آرامش و قوت به نوزاد می بخشد و رفتارهای نوزاد احساس رضايت 
، Perryمی کند" (   مادر را در پی دارد. اين حلقه کنش مثبت دوطرفه است که وابستگی و تعلق را ايجاد 

2001(. 

 تشکيل پيوند چيست؟
هر ارتباط . يند شکل گرفتن اين وابستگی و تعلق احساسی ميان شما و فرزند شما اطالق می شودتشکيل پيوند به فرا

تماس نزديک پوست بدن توصيه می شود . مثبت ميان کودک، محيط اطراف و شما به آموزه های جديدی می انجامد
 د.خردسال تان کمک می کنفرزند چون که آرامش بخش است و به تشکيل پيوند ميان شما و 

خردسال خود را لمس کنيد. کودکان خردسال از طريق لمس کردن می آموزند. تماس های آرامش بخش فرزند 
 احساس ايمنی و امنيت به آنها می دهد.

خردسال خود واکنش نشان دهيد. فرزند فوراً به گريه های 
 خردسال خود را لوس کنيد.فرزند شما نمی توانيد 

ال خود او را در بغل خردسفرزند هنگام غذا دادن به 
 بگيريد. شيشه او را به جايی تکيه ندهيد.

خردسال خود آواز بخوانيد و يا آهنگ های فرزند برای 
آرامش بخش برای او پخش کنيد. الزم نيست خواننده خوبی 

 باشيد.

 مراقبت و محبت مسئوالنه:
محبت و عالقه مندی گروهی زمان شکل می گيرد که تمام 

روابطی عميق، معنادار  ،ندگان و والدينکودکان، مراقبت کن
و رضايت بخش ايجاد کنند که هم از خانواده و هم از رشد 

و  Lally ،Torres( می کندکامل کودکان پشتيبانی 
Phelps ،2003( .                                

 
هرگونه محبت و مراقبت از کودکان بايد با روند امور در 

و سبکی را که برای کودک  خانه هماهنگ بوده و شکل
   . آشناست دنبال کند

 
 

 

شيوه های تشکيل پيوند با کودکان 
 خردسال:

 
 به چشمان آنها نگاه کنيد •
 آنها را بغل کنيد •
آنها را با حرکت های  •

 نوسانی تکان دهيد
 برای آنها آواز بخوانيد •
 به آنها غذا بدهيد •
 آنها را ببوسيد •

 

 کودکی اوايل دورانرشد 
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گريه نمی کنند. . . آنها کودکانی هستند که زياد خود را به خوبی آرام می کنند، و  "کودکانی که کنترل خوبی بر خود دارند
 Bruce Perry دکتر ند." در دوره ابتدايی زندگی خود از مراقبت ها و محبت های بی شائبه بهره برده ا

  

 به خاطر داشته باشيد . . . 

 خردسال شما کمک می کند. فرزند احساس ايمنی و امنيت داشتن به رشد طبيعی و سالم مغز 

 

خردسال من توجه کافی دريافت نکرده باشد چه خواهد شد؟ دو راه توجه کردن بيشتر به کودکان خردسال من توجه کافی دريافت نکرده باشد چه خواهد شد؟ دو راه توجه کردن بيشتر به کودکان   فرزندفرزنداگر اگر  
  خردسال کدامند؟خردسال کدامند؟

  
11..  _________________________________________________________ 

22..  _________________________________________________________ 
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 پيش از اينکه به بررسی شيوه های کنترل خشم و خشونت بپردازيم، بايد بدانيم که: 

  خشم و خشونت دو چيز متفاوت هستند.

 اموال آنها. برای آزار رساندن به يک نفر يا تخريب کردنعموالً تالشی است م خشونت
  

  . رنجيده باشد صل ياأاحساسی است و زمانی رخ می دهد که شخص مستواکنش يک  خشم
 

سال پرخاشگر شده و خشونت داگر کودکان خر
ورزی کنند، دوست پيدا کردن و برقراری روابط 

 اهد شد.اجتماعی برای آنها دشوارتر خو

با يادگيری خصلت قاطعيت و همکاری و تعامل با 
ديگران می توان خشم را بنحو موثری کنترل کرد. 

کودکان کم سن تر برای اينکه بدانند چطور بايد 
احساس خشم خود را کنترل کنند به کمک های 

 بيشتری از جانب شما نياز خواهند داشت. 

   
             نشر داشته باشند که خشم خود را خوب کنترل نمی کنند،   اگر کودکان خردسال با بزرگساالنی حشر و

 آنها نيز خشم خود را خوب کنترل نخواهند کرد.
 اين يک پيام مهم ديگر است.مهارت های کنترل خشم آموختنی هستند. 

      

 خشونت و خشم می توانند:  

 يک مکانيسم دفاعی برای دوری جستن از احساسات دردناک،  •

 از شکست،  ناشی •

 ضعف عزت نفس، •

 احساس انزوا يا تنهايی، يا •

 خردسال شما بر آنها کنترلی ندارد. فرزند اضطراب در شرايطی باشند که  •
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 مديريت خشم



 

 

يا عصبانی می شود مداخله کنيد. او را هدايت کنيد تا اين برهه را بگذراند. رفتار مستأصل خردسال شما فرزند هرگاه 
خيلی ناراحت است، توجه او را به شما خردسال فرزند با نقش آفرينی به او نشان دهيد. اگر مناسب را الگوسازی کرده يا 

 کار ديگری جلب کنيد تا آرام شود. 

اين کار با نقش آفرينی، بحث و گفتگو يا خواندن يک کتاب کودکان درباره عصبانيت امکان پذير  .دادن توضيح و آموزش
 می باشد.

، بی مستأصلخردسال شما گرسنه، خسته، يا بيمار است، حسادت می ورزد، فرزند آيا  ند؟دار وجود پنهانی عوامل آيا
حوصله يا هراسان است؟ اگر هريک از اين احساسات را مشاهده کرديد، همراه توضيحاتی که درباره رفتارهای خشونت 

 آميز می دهيد به آنها نيز بپردازيد. 

باشد تنبيه کردن اثری نخواهد داشت. با تنبيه کردن مستأصل سال شما عصبانی يا خردفرزند اگر  .نکنيد تاکيد کردن تنبيه بر
 کودکان نمی توان رفتارهای درست را به آنها آموزش داد.

سعی کنيد شيوه نگرش خود به وضعيت های دشوار را تغيير دهيد. بجای اينکه آنها را رويدادهايی تنش زا بدانيد، می توانيد 
 يادگيری تبديل کنيد. آنها را به فرصت های

 
 به خاطر داشته باشيد . . .

 
 به خود بگوييد. را عبارت های مثبت را نزد خود تکرار کنيد. عبارت های مثبتی مانند "من خوب خواهم بود"  •

 دقيقه به خود استراحت بدهيد. 10تا  5 •

 خردسال شما نيز به زمانی برای استراحت نياز دارد. فرزند فراموش نکنيد که  •

 ای اينکه بتوانيم به کودکان خردسال کمک کنيم تا خشم خود را کنترل کنند بايد دليل خشم آنها را درک کنيم.بر •

 

 

 

 

  دو راه مثبت کنترل خشم کدامند؟دو راه مثبت کنترل خشم کدامند؟؟ ؟ خشم من را مشاهده کرده باشد چه خواهد شدخشم من را مشاهده کرده باشد چه خواهد شد  ممخردسالخردسال  ندندفرزفرزاگر اگر 
  

11..  ______________________________________________________________________________________________________________  

22..  ______________________________________________________________________________________________________________  
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کنترل بر خود بدين معنی است  طول عمر بدل می شود. درکه به يک فرايند  نوعی توانايی می باشدکنترل بر خود 
انند گرسنگی يا خواب و نيز احساس استيصال، خشم و ترس خردسال شما می تواند متوجه محرک هايی م فرزندکه 

می کند که يک پدر يا مادر دلسوز و توسعه شده و آنها را آرام يا کنترل کند. کنترل بر خود زمانی شروع به رشد 
مغز کودک اين مهارت رو به توسعه خواهد  یتجربيات مثبت، تکرارشونده و قابل پيش بينی ايجاد نمايد. با رشد

  شت.گذا
 

شما کمک خواهد کرد تا احساس ايمنی و امنيت بکند زيرا می داند که بايد انتظار چه فرزند يک روال روزانه به 
 چيزی را داشته باشد.

 
 

خردسال شما نتواند خود را کنترل کند، فرزند اگر 
برقراری روابط دوستانه و يادگيری طريقه کنترل 

 رفتارها برايش دشوار خواهد شد.
 

انی که در زمينه کنترل بر خود مشکل دارند بيشتر از خود واکنش نشان می دهند، فاقد پختگی بوده، براحتی کودک
 تحت تاثير قرار می گيرند و تهديد و خشونت براحتی بر آنها اثر می گذارد.

ما ياد خردسال خود هستيد. کودک خردسال از مشاهده رفتارهای شما و گوش دادن به سخنان شفرزند شما الگوی 
 می گيرد.

"اگر می خواهيد فرزند شما با محبت باشد، بايد به فرزند خود محبت کنيد. اگر می خواهيد فرزند شما بر خود کنترل 
 داشته باشد و بدخلق نشود، خودتان نبايد کنترل اعصاب خود را از دست بدهيد."

 Bruce Perry دکتر  

 

"احساسات اوليه نقش مهمی 
ر ايجاد انگيزش و ارائه د

تجربيات الگودار و 
تکرارشونده حسی دارند که به 
ساماندهی مغز کودک خردسال 

 کمک می کنند." 

 Bruce دکتر                
Perry                        

 

 

 

 

 

 

 کنترل بر خود
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 خلق و خو:

 خردسال خود را درک کنيد.د فرزنبسيار مهم است که خلق و خوی 

، خلق و خو به مجموعه ای از ويژگی های فطری و تقريباً پايدار گفته می شود که در مغز Stamm  )(2007به اعتقاد
 فرزند شما نقش بسته اند. 

 انواع خلق و خو:

سبت به خوردن، خوابيدن و دفع را از خود نشان می دهد، نروزمره اين کودک چرخه های   کودک آسان گير: •
 شرايط جديد با رويکرد مثبت واکنش نشان داده و استيصال را با خرده گيری ناچيزی می پذيرد.

دفع نامرتبی دارد. نسبت به شرايط جديد با  و خوردن، خوابيدنروزمره اين کودک چرخه های  :کودک دشوار •
استيصال واکنش نشان می دهد.  رويکردهای منفی، مانند گريه های مرتب و با صدای بلند يا کج خلقی در مواقع

سرعت تطابق کودکان دشوار با تغييرات کند است و برای عادت کردن به غذاهای جديد يا افراد جديد به زمان 
 بيشتری نياز دارند.

اين کودک نسبت به شرايط جديد واکنش های منفی ماليمی دارد اما با تکرار شرايط آنها را  کودک ديرجوش: •
 رفت. روال های بيولوژيک اين کودکان نسبتاً مرتب است. مشکالتی که با اين کودکان پيش باالخره خواهد پذي

                                . متغير است ،به ساير ويژگی هايی که از خود نشان می دهند گیمی آيد بست
 

)Thomas  وChess ،1977( 

 به خاطر داشته باشيد . . . 

 يد مفيد باشد که رابطه تان با والدين خود را بررسی کنيد. بعنوان يک پدر يا مادر، شا

 خردسال خود تکرار کنيد.فرزند شايد بتوانيد تجربياتی را از دوران کودکی خود به ياد آوريد که مايل نيستيد آنها را با 

 

 

 

 

  کدامند؟ کدامند؟   منمن  خردسالخردسالفرزند فرزند آرام نمی شود چکار بايد کرد؟ دو راه آرام کردن آرام نمی شود چکار بايد کرد؟ دو راه آرام کردن   منمن  خردسالخردسال  فرزندفرزنداگر اگر 
  

11..  __________________________________________________________________________________________________________________  

22..  __________________________________________________________________________________________________________________  

 

11 



 بخش تر خواهد بود.اگر يک رابطه مثبت ميان والدين و کودک برقرار شده باشد، نقش والدين قوی تر و لذت 

برای شکل دادن به اين رابطه مثبت ميان والدين و کودک 
 به ارتباطات خوب نياز است.

خردسال خود از بدو تولد و همگام با بزرگ شدن فرزند با 
 او مرتب صحبت کنيد.

خردسال خود صحبت می کنيد ارتباط فرزند هنگامی که با 
 و معطوف کنيد. چشمی داشته باشيد. توجه کامل خود را به ا

خردسال شما می خواهد مطلب مهمی را به شما فرزند اگر 
 بگويد از صحبت کردن با تلفن خودداری کنيد.

خردسال خود کتاب بخوانيد. اين کار به بنا فرزند برای 
خردسال شما کمک می فرزند نهادن مهارت های زبانی 

 کند.

خردسال خود را رعايت کنيد. فرزند حريم خصوصی 
خردسال شما زمانی فرزند بهترين ارتباط ميان شما و 

 برقرار می شود که ديگران در اطراف شما نباشند. 

 خردسال خود را جلوی ديگران خجالت زده نکرده و يا از او بازخواست نکنيد.فرزند 

 به خاطر داشته باشيد . . . 

بسيار نزديک به ه اندودر دوره کودکی، احساسات خشم و  •
همديگر هستند. بسيار مهم است که بدانيم بخشی از 

و ناراحتی تجربه اندوه احساساتی که بزرگساالن بصورت 
 می کنند در کودکان بصورت خشم بروز می کند. 

کودکان بايد انتظاراتی را که از آنها داريد بدانند. آنها از  •
هترين راه طريق ارتباط ياد می گيرند. تنبيه کردن هرگز ب

 برای بيان انتظارات ما از آنها نيست. 

خردسال شما ايجاد کرده و مخل توسعه فرزند تنبيه می تواند احساس خشم، تنفر، اضطراب و يا ترس را در  •
 روابط خوب ميان شما گردد.
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 برقراری ارتباط



 

 خود تمجيد کنيد: فرزنداز  

خردسال خود برای برقراری ارتباط را فرزند تالش های  •
  د قرار دهيد.مورد تمجي

خردسال شما نشان می دهد که فرزند تمجيد کردن به  •
رفتارش درست بوده است. اين کار عزت نفس را تقويت 

فرزند کرده و باعث توسعه روابط نزديک تر شما و 
 خردسال شما خواهد شد. 

بعد از  انتغيير دادن رفتارها زمان می برد. رفتارهای کودک •
بايد بدانند که زمان الزم  نوالدييک روز تغيير نمی کند. 

برای تغيير رفتار کودکان به سن و مرحله رشد آنها بستگی 
 دارد. 

کودکان ممکن است برای تمرين کردن، راهنمايی گرفتن از  •
به زمان پدر و مادر خود، پاداش و احساس ايمنی و امنيت 

 نياز داشته باشند. 

 شيوه های تشويق فرزند خود:

 .”کنی. .  "بايد به خودت افتخار •

 .”"خيلی تالش کردی. .  •

 .”"واقعاً که حالل مشکالت هستی برای. .  •
                       

                                 The Center on the Social and Emotional Foundations for Learning 

 

 
 
 

کردن با فرزندم برای من راحت نيست چکار بايد بکنم؟ دو موضوعی که می توانم با راحتی کردن با فرزندم برای من راحت نيست چکار بايد بکنم؟ دو موضوعی که می توانم با راحتی   اگر صحبتاگر صحبت
  خردسال خود صحبت کنم کدامند؟خردسال خود صحبت کنم کدامند؟  فرزندفرزندبيشتر درباره آنها با بيشتر درباره آنها با 

  
11..  ________________________________________________________________________________________________________________  

22..  ________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
 

 فرزندآيا امروز از 
خردسال خود تمجيد کرده 
ايد؟ بسيار مهم است که 

هر روز اين کار را انجام 
 دهيد.
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خردسال شما کمک می کنند تا محبت و فرزند ت ها به چرا تعيين کردن مرز تا اين حد مهم است؟ مرزها يا محدودي
 را توضيح می دهيد. قواعد توجه شما را درک کند، بخصوص در مواردی که داليل خود برای تعيين 

 حتی اگر مرزها لذت بخش نباشند، کودکان خردسال احساس امنيت بيشتری خواهند کرد. 

و انتظارات واضح و روشن باشند، کودکان قواعد اگر 
 خردسال بهتر می آموزند. 

برای ايجاد محدوديت ها و مرزهای سالم نياز به 
 هماهنگی و پيوستگی است.

خردسال شما فرزند را رعايت نکنيد، قواعد اگر خودتان 
مهم نيستند و می توان قواعد احتماالً نتيجه می گيرد که 

 آنها را ناديده گرفت. ،بدون ترس از عواقب

 

 ه چيزهايی نياز است؟برای برقراری نظم به چ

 کارهای منظم و برنامه دار •

 مرزهای معقول •

 هماهنگی و پيوستگی •

 مشارکت دادن کودک •
)Stamm ،2007( 
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 تعيين مرزها



 

خردسال خود ياد بدهيد که اشتباهات فرصت های بسيار خوبی برای فراگيری هستند. بعد از اينکه مرتکب فرزند به 
 لگو بسازيد:يک ا جبران Rسه اشتباهی شديد، با استفاده از 

 ).Recognizeاشتباه خود را قبول کنيد ( .1

آشتی کنيد و آماده باشيد که بگوييد "متاسفم، از شيوه ای که برای انجام اين کار انتخاب کردم راضی نيستم "  .2
)Reconcile .( 

                                        . )Resolve(تصميم بگيريد بجای پرداختن به تقصير و مقصر، به دنبال راه حل باشيد  .3
 را انجام داده باشيد.) 2و # 1فقط زمانی موثر است که ابتدا # #3(

)Nelson ،2006( 

 به خاطر داشته باشيد . . . 

 شما انجام کاری را متوقف سازد بايد از قبل به او هشدار بدهيد. فرزند خردسال اگر انتظار داريد 

 ل دارند.بعضی از کودکان با تغييرات ناگهانی مشک

 موضع خود را رها نکنيد. اين امر به اندازه خود تعيين مرزها اهميت دارد. 

می فهمد که شما واقعاً به گفته های خود عمل می شما خردسال فرزند اگر محدوديت ها و مرزها پيوسته باشند، 
 کنيد.

 مرزها بايد متناسب با سن باشند.

 . د کردشما مرزها تغيير خواهنفرزند خردسال با رشد 

 

 

 

 

 

 

 

شما مفيد هستند؟ دو کاری که می شما مفيد هستند؟ دو کاری که می   فرزند خردسالفرزند خردسالمرزها و محدوديت های سالم تا چه موقع برای کودک مرزها و محدوديت های سالم تا چه موقع برای کودک 
  خردسال خود انجام دهيد کدامند؟خردسال خود انجام دهيد کدامند؟  فرزندفرزندتوانيد برای ايجاد مرزهای سالم برای توانيد برای ايجاد مرزهای سالم برای 

  
11..  __________________________________________________________________________________________________________________  

22..  __________________________________________________________________________________________________________________  

 

15 



 

 

 
 

. باشيد باشيد که می توانيد والدينیبهترين می توانيد با استفاده از آن  کهدر دست داريد را شما راهنمايی 

خردسال شما، برنامه شما نيز بايد پا به پای او رشد کند. فراموش نکنيد که هرگاه پرسشی  فرزندبا رشد 

 کتاب راهنما مراجعه کنيد. از سفر خود لذت ببريد! می توانيد به اين             داشتيد 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  تبريک می گوييم!تبريک می گوييم!
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For additional information, please contact: 

Victoria Johnson at 714.953.6513 

School-based Violence Prevention Education Services 

Prevention and Early Intervention 

Orange County Department of Education 

 

http://www.ocde.us/pei  http://www.ocde.us/ocsfts 

http://www.ocde.us/pei
http://www.ocde.us/ocsfts
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