
 من مكتب الرئيس

 أعزائي أولياء األمور ومقدمي الرعاية ،

الذين  6-4استمتع الطالب بقدر هائل من المرح على مدار األسبوعين الماضيين ، خاصة مع طالب السنة 

توجهوا إلى المخيم. خالل زيارتي ، تمكنت من رؤية مساحات التعلم المثيرة التي قاموا بزيارتها وهي 

 دائًما تجربة إيجابية لجميع المشاركين.

 

 حفلة مدرسية  .

يستعد جميع طالبنا وموظفينا حاليًا لحفل المدرسة بأكمله. يدعم بعض الطالب كمنظمين لطاقم المرحلة وآخرون كمؤدين. كان 

الموظفون منشغلين في إعداد ودعم خطى الخطوات مع التأكد من أنه سيكون لدينا حفل موسيقي مذهل لعرض مواهب طالبنا. 

ديسمبر. إذا كانت لديك أي أسئلة ، فيرجى التحدث مع مدرس الفصل الخاص بطفلك  6يرجى تحديد التاريخ ليوم الثالثاء 

 للحصول على مزيد من المعلومات. من المهم أن يشارك جميع الطالب في العرض ليكون ناجًحا.

 

2023 

. إذا كنت تخطط للمغادرة أو اتخاذ قرار بشأن إجازة ممتدة ، فيرجى االتصال 0202نقوم حالًيا بتنظيم هياكل الفصل لعام 

 .8029 8209بالمكتب على 

هل لديك أي طالب في روضة األطفال للتسجيل أو معرفة أي عائالت لديها طالب رياض األطفال بحاجة إلى التسجيل لعام 

، يرجى مطالبة العائالت باالتصال بالمكتب أو االطالع على موقع مدرستنا على اإلنترنت للتسجيل عبر اإلنترنت. لقد  0202

بدأ التوجيه في رياض األطفال ونود أن نلتقي بالمزيد من طالبنا وعائالتنا. يرجى مالحظة أن التسجيل لجميع الصفوف 

 مرحب به.

 

 الزي المدرسي

العامة لدينا زي مدرسي لطالبنا الرتدائه كل يوم. يدعم القسم ارتداء الزي المدرسي مما يعزز  Lansvale Eastفي مدرسة 

الشعور باالنتماء للطالب ويخلق هوية إيجابية للمجتمع المدرسي. يساهم الزي المدرسي أيًضا في السالمة الشخصية للطالب 

 من خالل تسهيل التعرف على الطالب داخل المدرسة وفي المجتمع.

نتوقع من الطالب ارتداء المدرسة غير الرسمية خالل ساعات الدوام المدرسي. إذا كان طفلك يفتقد الزي المدرسي أو يحتاج 

 إلى مقاس جديد ، يرجى زيارة المكتب.

 أحضى بأسبوع ممتع.

 

 من مكتب المديرة •

• K-1-2DT اخبار 

• 5-6S اخبار 

• 5-6K اخبار 

رسالة من مستشار  •
 المدرسة

 احتفال الديوالي •

 رسائل الى البيت  •

 اخبار المجتمع •

 اهمية الحضور •

 تواريخ مهمة •

 اخبار المدرسة •

 اسعار الزي الرسمي  •
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 يوم الخميس
نوفمبر إلى 01من   

 يوم الثالثاء
نوفمبر 01  

  
 صحي
 هارولد

 الخميس
 نوفمبر 17

اصطفاف  
 المدرسة

 الخميس
 نوفمبر 17

 تقديم الروضة

 الخميس
 نوفمبر 24

 مجال المريخ
K-2 

 نزهة

محتوى  ديسمبر 6 الثالثاء
 المدرسة

Week 1 

11 November 2022    Week 5 

 اخبار مجتمع شرق النسفيل     
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 اإلدارة اليومية للكالب

 ال يسمح للكالب في المدرسة إذا كانت مريضة. •

 ستبقى في الصدارة عند التنقل بين الفصول الدراسية والمباني. •

 أو مراقبي الكالب في جميع األوقات. Ortegaكن تحت إشراف السيدة  •

 االستمرار في التدريب على الطاعة ، بما في ذلك وقت اإلفراج داخل ساحات المدرسة. •

 كن على اطالع على جميع التطعيمات والديدان واالستمالة. •

 لن يتم إخراجها من الموقع بدون السيدة أورتيجا. •

 ستوفر منطقة آمنة داخل الفصل وخارجه لقضاء وقت هادئ. •

 سيرتدي الكالب سترة تدريب لضمان االعتراف بهم على أنهم كالب دعم مدرسية للرفاهية. •

Lansvale East Public School  21 Riverside Rd, Lansvale East NSW 2166 

Phone: (02) 9728 1278  Email: lansvalee-p.school@det.nsw.edu.au 

Website: http://www.lansvalee-p.schools.nsw.edu.au/  

 يارات للصفوف الزالحيوانات االليفة التي تساعد الطالب بالراحة النفسية                                                         الطالب يستمتعون ب

شاينا تستمع مع ليني 
خالل درس الرياضة مع 
 الكثير  من فيتامين دي 

ابيساي والكثير من 
االحضان مع شادي 
لتطوير الثقة بالنفس 
 قبل درس الرياضة

ليني محظوظ تماما بكل التشجيع من 
 طالب 

5-6K 

والتحصيل على كل هذا االهتمام خالل 
 درس الرياضة 

سجاد في درس القراءة مع شادي في 

 4T-3صف ال 

سجاد بدأ بالتحسن خالل دروس القراءة 
وذلك بالمساعدة من شادي بتخفيف 

 الضغط والمساعدة بتحسين المزاج 
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  K-1-2DTماذا يحدث في 

قامت مدرسة شرق النسفيل باحياء حفلة 
صغيرة داخل قاعة المدرسة بمناسبة الهاالوين  

 في السابع والعشرين من شهر اوكتوبر 

كان من الرائع رؤية الطالب مرتدين ازيائهم 
 المخيفة والمبتكرة  

قاموا بحركات رائعة    K-1-2DTالطالب من صف 

 بالرقص داخل القاعة ما جعل الحفلة مميزة جدا 

 احتفال الهاالوين

الطالب في تطور مستمر في بناء الثفة 
بالنفس والقدرة على التعلم واالستمرار  
بعمل الروتين الصباحي والسيطرة على 

 اغلب مجريات اليوم الدراسي

ايضا تعلموا كيف يتحدثون بصوت مفهوم 
وبقة عالية امام زمالئهم داخل وخارج 

 الصف

 الروتين الصباحي 
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  6K-5 الهاالوين في صف 

الطالب كانوا يتطلعون لنهاية 
الشهر العاشر, كانت الروح 
الهاالوينية قوية جدا , الكل 
استمتع باالزياء المحتلفة 

 واالجواء الرائعة خالل هذا اليوم 

   6S-5ماذا يحدث في  

الطالب استمتعوا في سفرة 
المخيم, بعض طالب صف ال 

5-6S  حضروا هذه السفرة

ونتمنى من الذين لم يحضروا 
ان يتمكنون من الحضور في 

 المرة القادمة 
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  6K-5ماذا يحدث في 

 الفصل الرابع 

 

 المتعة في المخيم 

بداية جيدة للفصل الدراسي, الطالب ذهبوا لهذه الفرصة الرائعة في العاصمة االسترالية كانبيرا, الطالب شاركوا 
 في مختلف النشاطات خالل هذه االيام الثالثة.

 البيت الحكومي 

 متحف الحرب

 حديقة الحيوانات

 البرلمان االسترالي

 النعناع االسترالي الملكي 

 رغم ان االجواء كانت باردة وممطرة, السفرة كانت ممتعة جدا 
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 بناء المرونة 

 االطفال والبالغين يتنفعون من كونهم يتعاملون مع ضغوطات الحياة ويتعلمون القدرة على الوقوف مجددا

 بعض الطرق المقترحة التي من الممكن ان تساعد في بناء المرونة 

 بناء عالقات جيدة مع بعض البالغين والزمالء 

 بناء االستقاللية 

 التعلم على التعرف والسيطرة على مشاعرهم 

 بناء الثقة بالنفس من خالل تحديات مختلفة 

 قوموا بزيارة الرابط للتعرف على الموضوع وكل تفاصيله 

 السيدة سو بايك 

 مستشارة المدرسة 
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 عيد الدوالي 

 عيد الدوالي هو عيد االضواء, قمنا باالحتفال به داخل مدرسة شرق النسفيل 

 الطالب تعلموا الكثير من الفعاليات واالمور الممتعة التي ملئت هذا اليوم بالكثير من االجواء االيجابية 

الطالب يستمتعون 
بالرسم بالطباشير 
على االرض خالل 
 هذا االحتفال 

الطالب يستمتعون بالرسم بالطباشير 
 على االرض خالل هذا االحتفال 

الطالب يستمتعون بالرسم بالطباشير 
 على االرض خالل هذا االحتفال 

 استمروا 

 ممتاز 
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2222هارولد الصحي   

 الى االهل ومقدمي الرعاية 

برنامج مدرسي ، لتعليم األطفال مهارات حياتية مهمة في الصحة البدنية والسالمة 
 والرفاهية االجتماعية والعاطفية.

 

مؤخًرا برنامًجا تعليميًا محدثًا للسنوات المبكرة لألطفال الذين تتراوح  Life Edأطلقت 

 سنوات ، لمنحهم السبق في الحياة في وقت محوري في تطورهم. 5-3أعمارهم بين 
 

تم تمويل تطوير البرنامج من قبل الحكومة األسترالية من خالل "أن تكون بصحة جيدة ، 
أن تكون نشطًا" ، ويتضمن ثالثة مجاالت تعليمية رئيسية ، لبناء أسس الصحة 
 والسالمة والرفاهية االجتماعية والعاطفية لألطفال في سن ما قبل المدرسة.

 

 "Super Safe Harold"أحدث هذه الدروس ، التي تم إطالقها في هذا المصطلح ، هو 

الذي يتميز بسرد القصص والموسيقى واأللعاب واللعب لتعليم األطفال الصغار األمان 
بما في ذلك السالمة من الشمس والمياه ، والسالمة على  -على اإلنترنت وخارجه 

 الطرق ، والسالمة حول األدوية واألدوية. الناس الذين يحافظون على سالمتنا.
 

، إنه عندما يتعلق األمر  Life Ed Australiaقالت كيلي سلون ، الرئيس التنفيذي لشركة 

 ليس من السابق ألوانه أبًدا بدء المحادثة. -عبر اإلنترنت وغير ذلك  -باألمان 

 السيدة اورتيغا السيد ديب مساعد المدير 

 المديرة

 صف اعطي الموافقة

 للحضور لهذه القعالية 

 التوقيع
 التاريخ  توقيع االهل 
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استمتع بالمشي على طول أشجار اللثة والجداول الحضرية أثناء اكتشاف الحياة البرية والطيور المحلية في محمية فيلد 
 هكتاًرا تحيط بمقبرة حقل المريخ في رايد 55أوف مارس ، وهي محمية طبيعية محمية. المحمية التي تبلغ مساحتها 

استمتع بالمشي على طول أشجار اللثة والجداول الحضرية أثناء اكتشاف الحياة البرية والطيور المحلية في محمية فيلد 
 أوف مارس ، وهي محمية طبيعية محمية. المحمية التي تبلغ مساحتها هكتاًرا تحيط بمقبرة حقل المريخ في رايد

استمتع بالمشي على طول أشجار اللثة والجداول الحضرية أثناء اكتشاف الحياة البرية والطيور المحلية في محمية فيلد 
 أوف مارس ، وهي محمية طبيعية محمية. المحمية التي تبلغ مساحتها هكتاًرا تحيط بمقبرة حقل المريخ في رايد

استمتع بالمشي على طول أشجار اللثة والجداول الحضرية أثناء اكتشاف الحياة البرية والطيور المحلية في محمية فيلد 
 أوف مارس ، وهي محمية طبيعية محمية. المحمية التي تبلغ مساحتها هكتاًرا تحيط بمقبرة حقل المريخ في رايد

استمتع بالمشي على طول أشجار اللثة والجداول الحضرية أثناء اكتشاف الحياة البرية والطيور المحلية في محمية فيلد 
 أوف مارس ، وهي محمية طبيعية محمية. المحمية التي 

استمتع بالمشي على طول أشجار اللثة والجداول الحضرية أثناء اكتشاف الحياة البرية والطيور المحلية في محمية فيلد 
 هكتاًرا تحيط بمقبرة حقل المريخ في رايد 55أوف مارس ، وهي محمية طبيعية محمية. المحمية التي تبلغ مساحتها 

استمتع بالمشي على طول أشجار اللثة والجداول الحضرية أثناء اكتشاف الحياة البرية والطيور المحلية في محمية فيلد 
 أوف مارس ، وهي محمية طبيعية محمية. المحمية 

استمتع بالمشي على طول أشجار اللثة والجداول الحضرية أثناء اكتشاف الحياة البرية والطيور المحلية في محمية فيلد 
 أوف مارس ، وهي محمية طبيعية محمية. المحمية التي تبلغ مساحتها هكتاًرا تحيط بمقبرة حقل المريخ في رايد

استمتع بالمشي على طول أشجار اللثة والجداول الحضرية أثناء اكتشاف الحياة البرية والطيور المحلية في محمية فيلد 
 أوف مارس ، وهي محمية طبيعية محمية. 

استمتع بالمشي على طول أشجار اللثة والجداول الحضرية أثناء اكتشاف الحياة البرية والطيور المحلية في محمية فيلد 
 أوف مارس ، وهي محمية طبيعية محمية. المحمية التي تبلغ مساحتها 

 السيدة اروتيغا  االنسة تران واالنسة تران 

 المديرة 

 اعطي الموافقة 

 رقم الدفع اونالين 

 االستمارة الطبية 

 توقيع االهل
 التوقيع 

 التاريخ

 السفرة للحياة البرية 
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الموسيقى خالل الوقت  2222حفلة شرق النسفيل   

 الثالثاء العاشر من نوفمبر 

 اعزاءنا االهل ومقدمي الرعاية 

نود دعوتكم لحفلة شرق النسفيل حيث سنسمع مختلف االزمان من الموسيقى لمدرسة شرق 
حتى وقتنا الحالي  5662من سنوات ال 2222النسفيل في سنة   

المدرسين والطالب كانوا يتدربون بقوة خالل االشهر الماضية, ستكون فرصة كبيرة للطالب لبناء 
 الثقة بالنفس وااليجابية والعمل داخل فريق,

على الطالب جميعا الحضور حيث سيكون هناك تدريب على الحفلة خالل اوقات 
 الدراسة

 الوقت سيكون من الهامسة عصرا حتى السادسة والنصف مساء

 المكان في مبنى المدرسة 

 الطالب يرتدون زيهم الطبيعي 

 وفي المساء يرتدون مالبس كاجول الئفة بالحفل 

 الكلفة  النوع 

 بطاقة واحدة 

اشخاص 4بطاقة لعائلة   

اشخاص  6بطافة لعائلة   

 رقم الدفع اونالين 

اذا كان لديكم اي استفسار او سؤال الرجاء االتصال بالمدرسة او بالسيد ديب او بالسيدة اورتيغا او بالسيدة درولياس 
 او السيدة دين او السيدة تران 
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ت الحتياجات والمتطلباوالمنطبقة الطبية ت المعلومااد من آلتأف ابهدرة الستمااذه هلمقدّمة على ت المعلومااعلى ل لحصوي ايجر
  سيةرلمدا أو لتعليميةا ألتشطةا أو لرياضيةا ألنشطةا أو تلرحالا في ركيشا قد يلذا كبولد لخاصةا لصحيةا بالرعاية لمتعلقةا ى ألخرا
 لتيا ىألخرا

 .فيها ركتشا أو ستكمرمد بها م تقو
 

 من يمكن ما بأقصى لحدوا بلطالا عمود لتخطيطا في ةللمساعد تلمعلوماا ذهه يلزو وثسا نيو في يبرلتدوا لتعليما ةئردا موظفو م يستخد
 .ىألخرا سيةرلمدا أو لرياضيةا ألنشطةا أو سيةرلمدا تبالرحال ملقياا عند ر ألخطاا 

 
اد فرن وألمتطوعوالحصر اال ل لمثاامنهم على سبيل ت، لمعلومااا بهذه هيدوتزز يجوى خرت أاالون أو وآآخرص شخاك أناه

لصفا لطالبا سما 
 ريختياا – مديكير قمر 

ي 
 
بية والتعليم ف  NSWدائرة التر

 ستمارة المعلومات الطبيةإ

Medical information form 

م الرعاية
ّ
ة الوالد/مقد  حض 

ية إذا كانت لدى طفلك أية احتياجات إضافية للرحلة  يُرجى تعبئة إستمارة المعلومات الطبية باإلنجلت  

وحة تفاصيلها أدناه. وُيرجى تقديم أية معلومات طبية و/أو غذائية ذات صلة بالكامل  المدرسّية المشر

 وربط صفحة أخرى إذا احتجت إىل مساحة إضافية. 

 يتعي ّ  إرجاع هذه اإلستمارة إىل المدرسة مع إستمارة الموافقة بحلول التاري    خ المبي ّ  أدناه. 

Information for completion by organising teacher 

م/ة للرحلة
ّ

 معلومات يعّبئها المدّرس/ة المنظ

Name of student  اسم التلميذExcursion destination ُوجهة الرحلة المدرّسية 

Excursion date/s 

 Date for return of Medicalإىل  To: ِمن  From: تاري    خ/تواري    خ الرحلة المدرسّية 

information form 

 تاري    خ إرجاع إستمارة

 المعلومات الطبية

مي الرعاية تعبئتها
ّ

 معلومات عىل األهل/مقد

Information for completion by parents/carers 

م الرعاية 
ّ

 Parent/carer contact details)) وسائل االتصال بالوالد/مقد

م الرعاية 
ّ
 Name of parent/carerاسم الوالد/مقد

م الرعاية 
ّ
 Address of parent/carer line 1عنوان الوالد/مقد
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أدرك أن طفلي سيتلقى العالج الطبي في حالة الطوارئ. أفهم أنه عندما 
يصف ممارس طبي دواًء )بما في ذلك أدوية الطوارئ على سبيل المثال 

األنسولين( الذي يجب إعطاؤه أثناء الرحلة ، يكون الوالدان / مقدمو الرعاية 
 مسؤولين عن:

 لفت انتباه المدرسة إلى هذه الحاجة •

 التأكد من تحديث المعلومات إذا تغيرت •

 ®EpiPensتوفير الدواء وأي "مستهلكات" ضرورية مثل محاقن األنسولين أو  •

لإلعطاء )يجب أن يكون أي دواء ضمن تاريخ انتهاء صالحيته وُملصق بشكل 
 صحيح(

التعاون مع المدرسة في وضع ترتيبات لتزويد وإدارة األدوية الموصوفة طوال  •

 مدة الرحلة.
يرجى مالحظة: بالنسبة لبعض الرحالت ، ستطلب المدرسة من أولياء األمور 

توفير الدواء بطريقة مختلفة عما تم االتفاق عليه بالفعل من قبل المدرسة. 
على سبيل المثال ، قد ُيطلب من الوالدين توفير حاقن أدرينالين تلقائي 

 .(®EpiPen)إضافي 

 ضع قائمة بأي حاالت أو أمراض طبية مثل الربو والسكري والصرع والحساسية وحدد الخطوط العريضة للعالج لكل منها.

 حدد أي احتياجات غذائية خاصة بما في ذلك رد الفعل المحتمل على النظام الغذائي غير المناسب.

ضع قائمة بأي دواء / أدوية يجب تناولها أثناء الرحلة. قم بتضمين اسم الدواء وتعليمات اإلعطاء 
 ووقت اإلعطاء وأي تفاعالت محتملة.
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الطالب الذين 
نحصلوا على 
حضور كامل 
وعالمة كاملة 

خالل الفصل  
الماضي 
ولذلك تؤكد 
على اهمية 
 الحضور 

 جوائز حضور مدرسة شرق النسفيل 

http://www.lansvalee-p.schools.nsw.edu.au/?fbclid=IwAR3bXZOMgT_RIehnaeoeooDgFOlE6_5wgh-kCp9dKfykeDBJOtL7YvaQ_R0


Lansvale East Public School  21 Riverside Rd, Lansvale East NSW 2166 

Phone: (02) 9728 1278  Email: lansvalee-p.school@det.nsw.edu.au 

Website: http://www.lansvalee-p.schools.nsw.edu.au/  

 جوائز حضور مدرسة شرق النسفيل 

 جوائز حضور مدرسة شرق النسفيل 

جوائز المرونة واالحترام 
والمسؤولية لطالب صفوف 
 مدرسة شرق النسفيل 
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 -حقيقة ممتعة
تتضمن خطة األكل الصحي التي تساعد في التحكم   

في وزنك مجموعة متنوعة من األطعمة الصحية. أضف 
مجموعة من األلوان إلى طبقك وفكر في األمر على أنه 

 أكل قوس قزح.
حتى  -الخضار الورقية الداكنة والبرتقال والطماطم 

مليئة بالفيتامينات واأللياف  -األعشاب الطازجة 
والمعادن. إن إضافة الخضار الطازجة أو المجمدة أو 

-حقيقة ممتعة  
تتضمن خطة األكل الصحي التي تساعد في التحكم في وزنك   

مجموعة متنوعة من األطعمة الصحية. أضف مجموعة من األلوان 
 إلى طبقك وفكر في األمر على أنه أكل قوس قزح.

حتى األعشاب  -الخضار الورقية الداكنة والبرتقال والطماطم 
مليئة بالفيتامينات واأللياف والمعادن. إن إضافة الخضار  -الطازجة 

الطازجة أو المجمدة أو البروكلي أو البصل إلى الطعام يمنحهم 
 دفعة سريعة ومالئمة من اللون والعناصر الغذائية.

 اختار بدقة                         

-حقيقة ممتعة  
تتضمن خطة األكل الصحي التي تساعد في التحكم في   

وزنك مجموعة متنوعة من األطعمة الصحية. أضف مجموعة 
من األلوان إلى طبقك وفكر في األمر على أنه أكل قوس 
 قزح.

 غير مقترحة بالنسبة للخيارات 
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 -حقيقة ممتعة
تتضمن خطة األكل الصحي التي تساعد في التحكم في وزنك مجموعة متنوعة من   

األطعمة الصحية. أضف مجموعة من األلوان إلى طبقك وفكر في األمر على أنه أكل قوس 
 قزح.

مليئة بالفيتامينات  -حتى األعشاب الطازجة  -الخضار الورقية الداكنة والبرتقال والطماطم 
واأللياف والمعادن. إن إضافة الخضار الطازجة أو المجمدة أو البروكلي أو البصل إلى الطعام 

 يمنحهم دفعة سريعة ومالئمة من اللون والعناصر الغذائية.
شجع صندوق الغداء الصحي للعقول السليمة. يساعد تناول وجبة فطور وغداء جيدة 

 الطالب أيًضا على التركيز في واجباتهم المدرسية
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 التحول الى المدرسة المتوسطة 

  0120121111يوم االثنين المصادف 

 في تمام الساعى السادسة وحتى الساعة الثامنة 

15 Clarke Street Earlwood  

 التكلفة مجانا 

  41149109اتصل على رقم الهاتف 

 وعلى االيميالت المذكورة اعاله 
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أدرك أن طفلي سيتلقى العالج الطبي في حالة الطوارئ. أفهم أنه عندما يصف ممارس 
طبي دواًء )بما في ذلك أدوية الطوارئ على سبيل المثال األنسولين( الذي يجب إعطاؤه 

 أثناء الرحلة ، يكون الوالدان / مقدمو الرعاية مسؤولين عن:

 لفت انتباه المدرسة إلى هذه الحاجة •

 التأكد من تحديث المعلومات إذا تغيرت •

لإلعطاء )يجب أن يكون  ®توفير الدواء وأي "مستهلكات" ضرورية مثل محاقن األنسولين أو  •

 أي دواء ضمن تاريخ انتهاء صالحيته وُملصق بشكل صحيح(

 التعاون مع المدرسة في وضع ترتيبات لتزويد وإدارة األدوية الموصوفة طوال مدة الرحلة. •

يرجى مالحظة: بالنسبة لبعض الرحالت ، ستطلب المدرسة من أولياء األمور توفير الدواء 
بطريقة مختلفة عما تم االتفاق عليه بالفعل من قبل المدرسة. على سبيل المثال ، قد 

 .(®EpiPen)ُيطلب من الوالدين توفير حاقن أدرينالين تلقائي إضافي 

 االستعداد للمدرسة المتوسطة 

لإلعطاء )يجب أن يكون  ®مستهلكات" ضرورية مثل محاقن األنسولين أو 

 أي دواء ضمن تاريخ انتهاء صالحيته وُملصق بشكل صحيح(

التعاون مع المدرسة في وضع ترتيبات لتزويد وإدارة األدوية الموصوفة  •

 بعض التخديات لالهل 

 

 المصادر 
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 إشراك المراهقين
 ورشة عمل

ديسمبر 5الزمان: االثنين   
مساءً  8 -مساًء  6332الوقت:   
شارع كالرك إيرلوود 55المكان:   

 مجانا

لمعلومات اكثر, اتصلوا على 
 الرقم او االيميالت اادناه 
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 إشراك المراهقين األبوة واألمومة
 البرنامج عبارة عن ورشة عمل توفر سهولة

 تقنيات لآلباء واألسر
 دعم المراهقين إلدارة شؤونهم بأنفسهم

 السلوك والعواطف.
مجاالت  5يسلط إشراك المراهقين الضوء على 

-رئيسية:   
. هناك أدوار واضحة يلعبها اآلباء في تربية 5

 المراهقين
. تصنيف سلوك المراهقين يساعد اآلباء على معرفة 2

 متى وكيف يتصرفون
. توفر المحادثات المكتوبة للوالدين عملية إلجراء 3

 محادثات صعبة مع المراهقين.
. يمكننا أن نتعلم من الطيارين على وشك الحفاظ 4

 على أعصابنا في المحادثات الصعبة
. أفضل طريقة "لبناء" محادثة لجعلها فعالة5  

 

 .Michael Hawton ،MAPS. Parentshopتم تطوير إشراك المراهقين بواسطة 
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