
Iranian Educators Society for Families
A 5 Weeks Parenting Program
Address: #202- 828 Harbourside Drive
North Vancouver BC, V7P 3R9
Time: Wednesdays 6-8 pm
Start: May 11, 2011
Facilitators: 
Poran Poregbal, MA, RSW, RCC
Minoo Habibi, BA, Register at Canadian Professioal 
Counselling Association

گری   والد سهای      کل
برای          تلش و خواستن، پذیرش، به نیاز سالم گری  والد

دارد   گیری یاد
به            و باشیم پذیر مسئولیت که داریم نیاز ما راه این  در

فرزندان         با رابطه در خود رهای رفتا در مداوم  بازنگری
بپردازیم  خود

دنیا،             این در مادری و پدر هر که است این بر ما  اعتقاد
خود          فرزند پیشرفت و رشد برای را خود تلش  تمام

و        یرویم م ما که ی ههای را ی گاه ی ول  میکنند،
است        ی منف آنقدر یکنیم، م استفاده ما که ی شهای  رو
دریافت          ی منف نتایج آرزوهایمان و امیال وجود با ما  که

یکنیم آموزشگران   . م سازمان در ما  
ههای      دور برگزاری از ی مشخص اهداف  خانواده

داریم     و داشته خود آموزشی

Week 1: Introduction to Parenting & Migration: 
Understanding needs of parents and children 
during a time when migration, separation, and 
adjustment might be first challenges. This is an 
introductory meeting with all parents while 
exploring their concerns and questions. 

Week 2: Learning about Family constellation, 
birth order, family values such as concerns for 
children’s education. Our educators offer 
parental guidance in those areas. 

Week 3: Learning about role of encouragement 
and how to use this skill in relationships. 

Week 4:  Communication: How to talk with 
family members respectfully and effectively. 

Week 5: Discussing four goals of behaviour that 
children have and see how parents are helping 
children with more positive and healthy goals.

این جلسه مقدمه ای است بر تعلیم و تربیت- هفته اول  
درک متقابل بین. فرزندان و تاثیرات پدیده مهاجرت بر آنان  

 فرزندان و والدین در طول دورانی که طرفین با چالشهایی
 در زمینه های مهاجرت، جدایی و طلق روبه رو می شوند،

این نشست مشترک. از اهمیت ویژه ای برخوردار است  
 اولیه والدین و مشاوران، فرصتی برای مطرح نمودن

 سوالت و مسائل پیش رو در اختیار شرکت کنندگان قرار
 می دهد

در این جلسه به بررسی خانواده به عنوان یک- هفته دوم  
 نهاد همراه با نگاهی به تک تک اعضای آن، توالی سنی افراد
 خانواده، ارزشهای مطرح در خانواده در زمینه هایی از قبیل

مشاوران در این هفته. تحصیلت فرزندان پرداخته می شود  
 راهنمایی هایی در زمینه های مذکور ارائه خواهند داد

در این جلسه به گفتگو پیرامون نقش تربیتی- هفته سوم  
چگونه: در روابط والدین و فرزندان اختصاص دارد" تشویق"  

 می توانیم با استفاده از ابزار تشویق فرزندان تاثیر مطلوبی
 بر تربیت آنان داشته باشیم؟

در این هفته به بررسی نحوه برقراری ارتباط- هفته چهارم  
محور گفتگوی ما در. اعضای خانواده با یکدیگر می پردازیم  

 این جلسه ارتباط مثبت و توام با احترام اعضای خانواده با
 یکدیگر خواهد بود

در این هفته به بررسی رفتار های کودکان و- هفته پنجم  
 نوجوانان در شکل گیری اهداف آنان می پردازیم و پیرامون
 نقش مثبت والدین در شکل گیری اهداف فرزندان به گفتگو

می نشینیم

Cost for the 5 weeks program: $140. or $30.00 per week.
For more info and registration call Minoo Habibi: 778-882-1642
Email: info@iranianeducators.com

mailto:info@iranianeducators.com

