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 خوش آمدید بھ:

 تریننگ والدین
ھای خود در سال دارند و قصد انکشاف مھارت 12الی  3والدینی کھ اطفال بین سنین بھ ھمھ  ABCتریننگ 

 کند.زمینھ پرورش طفل را دارند، کمک می
 

دانیم کھ تقویت عالیق بین اطفال و والدین بھترین روش میمان است. امروزه ما یکی از مھمترین موضوعات، برقراری رابطھ با اطفال
 مان و رشد آنھا بھ اشخاص با اعتماد بھ نفس و مستقل در کالنسالی است.برای تربیت متناسب و متوازن اطفال

 کند نیز ھمین موضوع است.دنبال می ABCتمام ھدفی کھ چھار جلسھ گروپی تریننگ 
اشت تا در خصوص تربیت طفل با دیگر والدین گپ بزنید. محتوای این جلسات بشمول نحوه ارتقاء در طول این جلسات فرصت خواھید د

شود. ارائھ توانیم برای تقویت روابط در فامیل انجام دھیم و نحوه پیشگیری از اختالفات میخودباوری اطفال ذریعھ والدین، اقداماتی کھ می
 با ارائھ تمرین و نمایش فلم است. ھای مختلف، ھمراهمعلومات و گپ زدن در زمینھ

 
وگو در این زمینھ و ارائھ تمریناتی ساده با تمرکز باالی اقدامات موثر در چگونھ دریابیم کھ روابط صمیمی ما موثر ھستند؟ گفت -ابراز عشق – 1جلسھ 

 این خصوص.
 

مان پیشگیری کنیم؟ توانیم از بروز اختالفات با اطفالریم؟ چگونھ میچگونھ در تعامالت روزانھ خود، باالی یکدیگر تاثیر بگذا -ھمراه بودن - 2جلسھ 
 وگو در این زمینھ و ارائھ تمریناتی ساده در رابطھ با نحوه ھمراھی والدین و کودکان با یکدیگر.گفت

 
توانیم استرس گذارد و چگونھ مییھ طفل میتوانیم با آرامش طفل خود را پرورش دھیم. استرس چھ تاثیری باالی تربچگونھ مینشان دادن راه  - 3جلسھ 

 وگو در این زمینھ و ارائھ تمریناتی ساده در رابطھ با تبدیل شدن بھ الگویی برای طفلتان.خود را مدیریت کنیم؟ گفت
 

ھایی را باید برداریم و از چھ کارھایی توان دعوا و مرافعھ در فامیل را کاھش داد؟ برای این منظور چھ قدمچگونھ می -ھای الزم انتخاب گام – 4جلسھ 
 در زندگی روزانھ. ABCگذاری قبلی با تمرکز باالی نحوه استفاده از وگو و ارائھ فلم در رابطھ با نحوه مدیریت اختالفات. پالنباید خودداری کنیم؟ گفت

سایت توانید بھ ویبھای برگزاری جلسات و ھمچنین اعالم عالقھ خود بھ این پروگرام، میھا و ساعتسب معلومات در خصوص تاریخبرای ک
www.tingsryd.se.مراجعھ کنید 

 شویم کھ با ما مسئولین زیر در تماس شوید:اگر سوالی دارید، خوشحال می

 کالبرگ -سژوگرن اگنتا 
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