
نظم دادن به بچه ها، برای پدران افغان

گروپی است برای پدران در منطقه کرنبورن که برای توسعه و تقویت 

مهارت های فرزند پروری شام، با مترکز بر ایجاد رابطه )بهرت( بین شام 

و فرزند تان، فعالیت میکند.

آیا شام:
به منطقه کرنبورن به 	 

نحوی ارتباط دارید )محل 

سکونت، کار، مکتب یا 

اقارب( و

آیا یک فرزند 12 ساله یا 	 

کمرتاز 12 دارید؟

آیا در مدیریت رفتار فرزند 	 

تان مشکل دارید؟

آیا می خواهید مهارت های 	 

فرزند پروری خود را تقویت 

کنید؟

آیا می خواهید راه های ارتباط  	 

بهرت با فرزندتان را بیاموزید؟

آیا در مورد میزان برخورد، در 	 

خانه خود احساس نگرانی می 

کنید؟

این کورس به شام پدران آموزش می دهد:

تا نسبت به احساسات 	 

خود و تنظیم آن آگاه 

باشید

از احساسات کودک خود 	 

آگاه باشید

از تجربیات عاطفی فرزند 	 

تان به عنوان فرصتی برای 

نزدیکی و آموزش به او 

استفاده کنید

مهارت هایی را بیآموزید تا به 	 

کمک آنها فرزند تان، به صورت 

شفاهی احساسات خود را 

نامگذاری کند. 

مهارت هایی برای کمک به 	 

فرزند تان در حل مشکالت

هدایت رفتار فرزندتان در حد 	 

مناسب.

لطفا توجه داشته باشید: که فقط والدین در این برنامه رشکت می 

کنند. کودکان را منی توان در این گروپ شامل کرد.

برنامه آموزشی نظم دادن به بچها توسط نهاد »روابط اسرتالیا ویکتوریا 

/ Relationships Australia Victoria« ارائه شده است. ابتکار 

جوامع برای اطفال در کرنبورن، توسط دولت اسرتالیا حامیت می شود. 

برای کسب اطالعات بیشرت به سایت www.rav.org.au مراجعه کنید.

این گروپ برای

پدران افغان در منطقه کرنبورن با کودکان 12 ساله و کمرتاست. 

این گروپ توسط تسهیل گران افغان که به چندین زبان افغانستانی 

مسلط هستند، ارائه می شود

چه زمانی؟

هشت جلسه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر روزهای چهارشنبه در ترم 

:2022 ،4

12، 19، 26 اکترب	 

2، 9، 16، 23، 30 نوامرب.	 

کجا؟

برنامه حضورى در کرنبورن مىباشد

هزینه کورس:

کامال بدون هزینه )رزرو کردن به دلیل محدودیت جا رضوری است(.

عالقه خود را اظهار کنید

الزم است که قبل از رشوع کار گروپ، در یک ارزیابی مخترص در 

روز شنبه رشکت کنید تا سنجیده شود که این گروپ برای رشایط شام 

مناسب است.

برای رشوع کار با مرکزما در کرنبورن، متاس بگیرید:

 	 (03) 5990 1900
 	cranbourne@rav.org.au

ما مردم بومی و جزیره نشین تنگی تورس را به عنوان مالکان سنتی 

رسزمین ها و آبراه های اسرتالیا می دانیم. ما از حق مردم بومی برای 

تعیین رسنوشت و خدمات امن فرهنگی حامیت می کنیم.
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