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 في كاردیف التربیة األسریةخدمات 
 

 ١٨ – ٠ للتربیة األسریة فالین استارت وكاردیف برنامج
 

ً  ١٨و  ٠التي تعیش في كاردیف ولدیھا أطفال تتراوح أعمارھم بین  لألسر  عاما
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 ةسریتربیة األلل كاردیفخدمات 
ً  ١٨و  ٠للعائالت التي تعیش في كاردیف ولدیھا أطفال تتراوح أعمارھم بین   عاما

 قادرة حالیاً على تقدیم:ة سریاألة یبترللكاردیف دمات خ
 جروبرین

والذین لدیھم أطفال للحوامل 
 شھراً  ١٢-٠تتراوح أعمارھم بین 

 األبوین كشریكین
مع طفل واحد على األقل لألبوین 

ً  ١١دون سن   عاما
 برنامج التربیة لألبوین
 ألبوي األطفال دون سن

 عاماً  ١٢

 األسرز تعزیبرنامج 
١٤ – ١٠ 

ن والشباب الذین تتراوح لألبوی
 سنة ١٤-١٠ نأعمارھم بی

 ونثالمراھقون المتحد
دون المراھقة ألبوي 

الذین تتراوح المراھقین و
سنوات وما  ١٠ أعمارھم بین

 فوق

 الثالثي المحسن
ین الذین یعانون من لألبو

الصعب  منضغوط تجعل 
نشئة. تشمل إدارة التعلیھما 

التوتر والتعامل والعواطف 
 و أو التواصل مع الشریك.

 جروبرینطفل 
الذین لدیھم أطفال تتراوح لألبوین 

 سنوات ٣ – ١أعمارھم بین 

 ثالثيالمراھقین ال
الذین فال األط يألبو

 تتراوح أعمارھم بین
١٨ – ١٢ .  عاماً

 Flying Startتنشئة الـ 
، والذین یعیشون اً شھر ١١سنوات و  ٣ألطفال حتى سن ا/ مقدمي الرعایة  وینبلأل

، خاصة بالسنوات ةوفر، ھناك مجموعات إضافیة متFlying Start ضمن نطاق
 األولى:

 طفلك مدھش
 لعبوا يبقا

 ،، المستكشفون الصغارحدثون الصغارالمت
 ألطفالا ملعب

 اآلباء بلس
www.flyingstartcardiff.co.uk  

، یرجى االتصالللعمل معنا  
03000133133كاردیف على  األسرةبوابة   

 األبوین +
 األبوین أوالً و
بتنسیق  ١:١مفصلة تنشئة 

ال األطف بوينفسي متوفرة أل
 .عاماً  ١٨ –٠بین 

ContactFAS@Cardiff.gov.uk www.cardifffamilies.co.uk  



 
	أسئلتك على اإلجابة

 كاردیف خدمات من جزء كالھما للتربیة األسریة فالین استارت ١٨ – ٠ كاردیف للتربیة األسریة
ً حیانأ التحدیات إلى باإلضافة والسعادة الفرح یجلبأن  یمكن أحد األبوین كونك. للتربیة األسریة . ا

 في تعیش التي العائالت مع شراكة في العمل ھو للتربیة األسریةخدمات كاردیف  من الھدف
 .والمرونة سعادةال وتغذیة العالقات وتعزیز ،في التربیة والمھارات الثقة لتحسین كاردیف

 
 صحاء،أ أطفال تربیة في المساعدة للوالدین یمكن ھادفة، عالقات وبناء اإلیجابیة التربیة خالل من

 دراسة على أن دلت. والصراعات المنازعات من أقل عدد مع وسلماً، ھدوءاً  أكثر أسرة وتطویر
 :یلي لما عرضة أكثر ھم إیجابیة أسریة تربیة مع ینمون الذین األطفال

 
	المدرسة في أفضل یعملون •
	واألصدقاء األسرة أفراد مع أفضل بعالقات تمتعون •
	بالنفس أعلى وثقة بتقدیر یمتعون •
	أقل سلوكیة مشاكل لدیھم •
	أفضل بشكل عواطفھم إدارة على قادرین یكونوا •

 
 "ذلك؟ لمن"

ً  ١٨ – ٠ كاردیف للتربیة األسریة  أو طفل معھا أو طفل، والدة تتوقع عائلة ألي مخصص عاما
ً  ١٨ و ٠ بین أعمارھم تتراوح شاب  أو الوالدین أحد تكون أن یمكن .كاردیف في یعیشون عاما
 الغالب الشخص یعیش أن یجب. بطفل یعتنون الذین األسرة أفراد أحد أو الرعایة مقدم أو األم زوج

 لسنا كخدمة .أخرى إضافیة احتیاجات إلى یحتاج ال أو لدیھ یكون وقد كاردیف في الطفل أو
 .تشخیصیة مسارات أي من جزًءا نشكل وال طبي، تشخیص أي إلجراء مؤھلین

 
 "؟Start	Flying نطاق في أعیش كنت لو ماذا"

 نطاق في یعیشون والذین ،اً شھر ١١ و سنوات ٣ سن حتى لألطفال الرعایة مقدمي/  لآلباء بالنسبة
Flying	Start، األوقات تتوفر .الكتیب ھذا في موضح ھو كما متاحة، إضافیة خدمات ھناك 

 (www.flyingstartcardiff.co.uk)استارت فالین  موقع على للمجموعات المحدّثة والمواقع
 لصحیینا للزوار یمكنالبریدیة.  فالین استارت للرموز مدقق إلى باإلضافة بوك،الفیس  وصفحة
فالین استارت  زمالء إلى اإلحالة المھنیین من وغیرھم األمور وأولیاء Start	Flying لبرنامج

ً سن أكبر أطفال ولدیك نطاق فالین استارت في تعیش كنت إذا للتربیة األسریة مباشرة.  في ترغب ا
 .٠٣٠٠٠ ١٣٣ ١٣٣الرقم  على بوابة األسرة كاردیف بـ االتصال فیرجى احتیاجاتھم، مناقشة

 
 كم ھي التكلفة؟""

 قدميم أو لوالدینى الع إضافیة تكلفة توجد ال. بالكامل ممولة الكتیب ھذا في الموصوفة الخدمات
 .الرعایة

 
 أین عليَّ الذھاب ومتى؟""

 عائالت مع مجموعة في أو فردي بشكل عائلتك مع األسریة للتربیة كاردیف خدمات ستعمل
 قامت .محلي اجتماع مكان في أو منزلك في فردي بشكل معك البرامج بعض تعمل أن یمكن .أخرى

 یعمل .ومراكز المجلس المحلي مثل المدارس أماكن في كاردیف في جمیع أنحاء المجموعات
 المدارس في بالعمل فریقنا یسعد .للجمیع ومتاحة ومرحبة، جذابة البیئات ھذه أن من للتأكد فریقنا

 كانت إذا .الدراسي الفصل فترة خالل عادة المجموعات تعمل. منطقتك في المجتمعیة واألماكن
 كاردیف خدمات إلى التحدث یرجى ما، مكان إلى الوصول على القدرة بشأن مخاوف أي لدیك

 .بك الخاصة الوصول احتیاجات لتلبیة التعدیالت إجراء یسعدنا. للتربیة األسریة
 
 "ھناك؟ سیكون من"

ً  للتربیة األسریة المدربین كاردیف خدمات من أعضاء الجماعیة برامجنا جمیع یقود  امالً ك تدریبا
 ضمن .والشباب واألطفال اآلباء مع العمل في خبرة ولدیھم نقدمھا التي البرامج جمیع في

 في فردي بشكل معك یعمل فریقنا كان إذا. آخرون رعایة مقدمو/  آباء ھناك سیكون المجموعات
 .فریقنا من عضوین أو عضو مع فستعمل مجتمعیة، بیئة في أو منزلك

 
 "الصغار؟ ألطفالي ألعاب مرافق/  حضانة دور توجد ھل"

ً ممكن ذلك كان حیثما  نموظفی قبل من وتدار .الثامنة سن دون لألطفال الموقع في حضانة نقدم ،ا
ً أیض بالكامل تمویلھم ویتم مؤھلین ً دممق بنا االتصال من التأكد یرجى ).علیك تكلفة بدون( ا  لحجز ا
 المجموعة،اجتماع  أثناء إرضاعھ في ینوترغب الحضانة دور یحضر طفل لدیكِ  كان إذا. مكانك
 .دعمكِ  فیمكننا

 
 "مرطبات؟ ھناك ھل"

 .الصحیة الخفیفة والوجبات المشروبات نقدم نحن نعم،
 
 "لي؟ المناسب البرنامج سأعرف كیف"

ً حالیللتربیة األسریة  كاردیف خدمات تقدمھا التي البرامج الكتیب ھذا یقدم  في العائالت لجمیع ا
 لھاتفا عبر معك التحدث یمكننا .أخرى إضافیة احتیاجات لدیھا تكون ال أو تكون قد التي كاردیف

 ذاإ إعالمنا یرجى .لك المناسب البرنامج على لالتفاق معك، مشترك قرار اتخاذ قبل اً شخصی أو
 تعمل أن ویمكن الوقت بمرور عائلتك احتیاجات تتغیر قد. مسائیة أو نھاریة مجموعة تفضل كنت

 .العائلیة حیاتك من مختلفة مراحل في معك ١٨ – ٠للتربیة األسریة  كاردیف
	

 
 



 برينجرو 
  الدماغنمو 

 ما ھو جروبرین؟
 لقرضیع ی ھمامع أو من حواملالعبارة عن مجموعة من اآلباء واألمھات  جرو برین •

 .اً شھر ١٢ عمره عن
 .الدماغ ونمو والطفل األبوین بھا یمر التي والعواطف الروابط جرو برین یستكشف •

 
 األولى؟ السنوات في للغایة مھمة التربیة األسریة لماذا
 ىوحت الحمل من طفلك دماغ في الحیاة مدى یةعافوال للصحة الحیویة األسس وضع یتم •

 .الثانیة سن
 على وتؤثر الحیاة من حرج یوم ١٠٠١ أول خالل جیناتنا مع والعالقات التجارب تتفاعل •

 )2003 شور ؛ 2015 جیرھاردت( الدماغ تطور طریقة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تشمل مواضیع في ستنظر أسابیع، 5 مدار على
 .المبكرة والعالقات بالتجارب الدماغ" توصیل" یتم كیف •
 .الطفل دماغ على الضغط تأثیر •
 .لالطف تھدئة طرق وممارسة طفلك، وإشاراتھ اتتلمیح" طاضباالن" كیفیة •
 .طفلك مشاعر إدارة كیفیة •
 .بطفلك ترتبط كیف •
 .الطفل تدلیك •
 لحملا أثناء الحیاة ونمط الغذائي النظام اختیارات ارتباط كیفیة في النظر •

 .الطفل دماغ بنمو
 

 عملیة معلومات
 .ةجلس كل في للمرطبات استراحة مع ساعتین وكل جلسة جلسات ٥ ھناك •
 من استفادة أقصى لتحقیق الخمس الجلسات جمیع بحضور كِ ننصح •

 .البرنامج
 یدعمكِ  آخر قریب أو شریكِ  مع أو بمفردكِ  الجلسات لحضور بكِ  نرحب •

 .طفلكِ  ورعایة رعایتكِ  في
 ١٠ حوالي من مجموعة مع رسمي غیر بأسلوب البرنامج تقدیم یتم •

 .مشاركین
 الحضور یمكنكِ  أو مؤھل، طاقم یدیرھا حضانة المجموعات جمیع توفر •

 .الجلسات خالل طفلكِ  بإطعام نرحب. طفلكِ  مع
 .١٨ - ٠كاردیف للتربیة األسریة و فالین استارت من جرو برین یتوفر •

 
 

  

ھل ھناك من 
یھتم بما یجب 

	أن أقولھ؟
 ھل انا

	محبوب؟

ھل یوجد أحد 
من أجلي عندما 

 أحتاجھ؟



 برينجرو 
 الدماغنمو 

  طفل صغیر
 جروبرین؟طفل ما ھو 

 الذین لألطفال الرعایة ومقدمي والشركاء واآلباء لألمھات دورة ھي جرو برینطفل  •
 .سنوات ٣ - ١ بین أعمارھم تتراوح

ً وقت یكون أن یمكن صغیر لطفل اً والد كونك • . ستقاللیةا أكثر أطفالنا یصبح حیث ،اً صعب ا
 ومعرفة الصغیر طفلھم فھم على الرعایة ومقدمي وینباأل لمساعدة الدورة تصمیم تم

 !اً صغیر طفالً  كونھ صعوبة سبب
 یلعبھ الذي الحیوي الدور على والتركیز الدماغ وتطور التعلق جرو برینطفل  یستكشف •

 إرساء أھمیة یستكشف كما. الصغار أطفالھم دماغ" ربط" في الرعایة ومقدمو األبوین
ً الحق الصغیر الطفل ستدعم التي العاطفیة ةسعادلل قویة أسس  .الحیاة في ا

 اتبقاسوالم والمناقشات األنشطة باستخدام جلسة كل تقدیم یتم جلسات، خمس ھناك •
 ةاإلجاب كیفیة في الدورة تبحث .اآلخرین الرعایة ومقدمي اآلباء مع للدردشة والوقت

 عندما أجلي من أحد یوجد ھل محبوب؟ أنا ھل: لطفلك الكبیرة الثالثة األسئلة على
 أقولھ؟ أن یجب بما یھتم من ھناك ھل أحتاجھ؟

 

 

 
 

 :على ستتعرف أسابیع، الخمسة مدار على

 یمكنك كیف. طفلك دماغ في یحدث ما حول المزید فھم - الطفل دماغ نمو •
 .بالحب الشعور على لمساعدتھم دماغ طفلك،ب" االرتباط"

 االرتباط يف والتفكیر لطفلك، االستجابة كیفیة فھم - العاطفي والنمو التعلق •
 قویة روابط وإنشاء المشاعر على التعرف على طفلك ومساعدة والعواطف،

 .المستقبل في المشاعر مع للتعامل
 بین الصلة استكشاف - سلوكھم إدارة على الصغار األطفال مساعدة •

 بطریقة عواطفھم إدارة على الصغار األطفال ومساعدة والسلوك، المشاعر
 ھمف على بالفضول شعورك یساعدك أن یمكن كیف استكشاف كذلك .صحیة
 .معینة بطریقة طفلك تصرف سبب

 علموت طفلك، من الكبیرة المشاعر إدارة تعلم - الطفل سلوك حول المزید فھم •
 لوكالس في والنظر المدى، طویلة العاطفیة للصحة المفیدة االستراتیجیات

 .طفلك مزاج واستكشاف الطبیعي
 یة،للتنم الخمسة المجاالت في النظر - للمدرسة واالستعداد واللعب التواصل •

 اآلخرین. الصغار األطفال مع للعب واالستعداد التحدث على والتركیز
 
 

 عملیة معلومات
 ةساع حوالي جلسة كل وتكون أسابیع، خمسة مدار على الدورة تقدیم یتم •

 .لآلباء رسمیة غیر مجموعة ھذه. ساعتین إلى ونصف
 شطةواألن المناقشات باستخدام مؤھلین، ینقسنم قبل من الدورة تقدیم یتم •

 .موضوع كل الستكشاف
 یدعمكِ  آخر قریب أو شریكِ  مع أو بمفردكِ  الجلسات لحضور بكِ  نرحب •

 .طفلكِ  ورعایة رعایتكِ  في
ً كتیب لك ستقدم •  .الخمسة األسابیع خالل تعلمك لدعم أخرى ومواد ا
 .مؤھل طاقم یدیرھا حضانة المجموعات جمیع توفر •
 - ٠كاردیف للتربیة األسریة و فالین استارت من جرو برینطفل  یتوفر •

١٨. 
 



  

 یةسراأل الروابط
 العاطفیة الصحة مركز

 
 

 التربیة األسریة برنامج
 
 األسریة؟التربیة  برنامج ھو ما

 فزةومح مجزیة تربیة األطفال أن الروابط األسریة من التربیة األسریة برنامج یؤمن
ً  یكون قد بھم االعتناء أن من الرغم على وممتعة ً  مرھقا  برنامج یساعد .وصعبا

 أكثر ریةأس بحیاة التمتع یمكنك بحیث التحدیات ھذه مع التعامل في التربیة األسریة
 رةوإدا فھم على البالغین مساعدة إلى التربیة األسریة برنامج یھدف .وسعادة ھدوءاً 

 معو األطفال مع عالقاتھم في ةتنشئو إیجابیة أكثر یصبحوا وأن والسلوك المشاعر
 بدایة نوالبالغی األطفال یمنح العالقات في نھج اتباع على یشجع إنھ .البعض بعضھم
 .التعلم في یساھم مما لحیاتھم، عاطفیة صحیة

 

 

 

 
 

 :تشمل موضوعات في تبحث سوف الدورة، من أسابیع ١٠ مدار على
 بھا یتصرفون التي بالطریقة األطفال تصرف سبب فھم •
 )ومشاعرھم مشاعرنا( السلوكیات وراء الكامنة المشاعر على التعرف •
 لالنضباط مختلفة طرق استكشاف •
 األطفال لدى الذاتي واالنضباط التعاون لتطویر طرق إیجاد •
 أنفسنا ةتنشئو رعایة أھمیة •

 
 عملیة معلومات

 .جلسة كل في للمرطبات استراحة مع ساعتین كل جلسة جلسات ١٠ ھناك •
ً  البرنامج یصلح بحیث الجلسات جمیع في تشارك بأن نوصي •  .للغزا مثل معا
 في یدعمكِ  آخر قریب أو شریكِ  مع أو بمفردكِ  الجلسات لحضور بكِ  نرحب •

 .طفلكِ  ورعایة رعایتكِ 
 ١٠ حوالي من مجموعة مع رسمي غیر بأسلوب البرنامج تقدیم یتم •

 .مشاركین
 يف واألطفال والحضانة الصغار األطفال ذوي لألبوین األنسب ھو البرنامج •

 .االبتدائیة المرحلة سن
ونحن  ١٨ – ٠كاردیف للتربیة األسریة و فالین استارت منالبرنامج  یتوفر •

 یدیرھا موظفون مؤھلون. نوفر حضانة



 وینبفالین استارت لأل مجموعات
 

 رائع طفلك
 
 "؟رائع طفلك" ھو ما

 رائعة فرصة - وأطفالھم الرعایة مقدمي/  لآلباء أسابیع ٤ من ألكثر تمتد حمیمة صغیرة مجموعة
ً  طفلك روعة مدى الكتشاف  !حقا
 :التالیة المواضیع وطفلكِ  أنتِ  ستستكشفین األربعة، األسابیع مدار على
•  ً  حبیبي مرحبا
 طفلك وجھمع  وجھك ضبط •
 معي والعب تعال •
 قصة لي احكي/  أغنیة لي غني •

 
 عملیة معلومات

ً مع للحضور والطفل الرعایة مقدم/  للوالدین •  .ا
 مع األربع الجلسات إلى لالنضمام مدعوون بوینواأل ساعة، لمدة جلسات ٤ ھناك •

 .أطفالھم
 .معك آخر رعایة مقدم أو والد بإحضار نرحب •
 العدید ھناك الحال ھو كما بعد، یمشون ال الذین الصغار لألطفال مخصصة المجموعة •

 .ھمنوبطعلى  التي تكون وھم نشطةاأل من
 لصغارا لمستكشفیناو الصغار لمتحدثینلدینا ل ین،نشطال الصغار لألطفال بالنسبة •

 .واللعب البقاء بالمتعة ةئیملأنشطة 

 

 

 

 
 

 )واللعب اللغة( الصغار المستكشفون الصغار، المتحدثون
 المتحدثون الصغار، المستكشفون الصغار؟ ھو ما
 نس حتى الصغار األطفال مع الرعایة مقدمي/  لألبوین بالمرح الملیئة الجلسات من أسابیع ٦

 یةالعمل األنشطة خالل من طفلك نمو لدعم النصائح أھم لك لیقدم البرنامج تصمیم تم .الرابعة
 :وطفلك أنت ستكتشف الستة، األسابیع خالل. معًا تشاركھا التي والحسیة والممتعة

 .الخمس الحواس تشمل اللعب من مختلفة أنواع •
 والقوافي األغاني أھمیة •
 والقصص الكتب أھمیة •
ً ممتع الروتین یكون أن یمكن •  ا
 الجسدي اللعب •
 طفلك مع التحدث أھمیة •
 

 عملیة معلومات
ً مع للحضور والطفل الرعایة مقدم/  للوالدین •  .ا
 مع ستال الجلسات إلى لالنضمام مدعوون بوینواأل ساعة، لمدة جلسات ٦ ھناك •

 .أطفالھم
 .معك آخر رعایة مقدم أو والد بإحضار نرحب •
 شھادة إكمال المجموعة ھذه في المشاركین الرعایة مقدمي/  للوالدین یمكن •

AGORED للمبتدئین الثالث والمستوى األول لمستوىبا. 
 



 والعب ابقي
 والعبابقي ھو  ما

 /لألبوین فرصة والعب ابقي جلسات تعد
 مع اللعب في الوقت وقضاء الرعایة مقدمي
ً  اللعب یكون أن یمكن .أطفالك  منزلك في معا

 ابقي والعب تضیف أن ویمكن رائعاً، أمراً 
 لاللتقاء مكان توفیر خالل من ذلك إلى میزة
. كذل بعد الترتیب بشأن للقلق داعي ال حیث
ً أیض باللعب االستمتاع للوالدین یمكن  !ا

 
 ناءأث إبداعاتھم استخدام لألطفال اللعب یتیح

 التنمیة؛ مجاالت جمیع ویدعم خیالھم تطویر
 نم العالم األطفال بھا یفھم التي الطریقة إنھا

 أطفالك تجارب شارك .مبكرة سن حولھم في
 عالیة بأنشطة االستمتاع خالل من الصغار
 خالل من االستكشاف على تشجع معھم الجودة

 .الحواس

  
 

 
 

 ثیرةم لعب فرص بإعداد فریقنا یقوم حیث المحلي، المجتمع أماكن في ابقي والعب یحدث
 دائم اطالع على وإبقائك فریقنا، لمقابلة ذلك فرصة یمنحك أن یمكن. طفلك مع لتستكشفھا
 .األخرى األسرة خدمات إلى للوصول ودعمك المھمة المجتمعیة بالرسائل

 
 

 عملیة معلومات
 معاً. للحضور والطفل الرعایة مقدم/  للوالدین •
 نتفھم أننا من الرغم على سنوات ٤ سن دون لألطفال مخصصة ابقي والعب •

 وأطفال صغار أطفال ھناك یكون عندما معك صغیر طفل إحضار مشقة
ً أیض نقدم لذلك یستكشفون، قات أوو ون بعدمشال ی لمنلألطفال  ابقي والعب ا

 للقصص والقوافي.
ً ومرحب ساعتین، لمدة ابقي والعب جلسات ستمرت •  ،وقت أي في للحضور بك ا

 من استفادة أقصى لتحقیق المستطاع قدر بالحضور نوصي أننا من الرغم على
 !الجلسة

 
 

 طفلال لعبة إنھا
 الطفل؟ لعبة ھي ما

 ٤ و اً شھر ١٨ بین أعمارھم تتراوح الذین لألطفال الرعایة مقدمي/  لآلباء أسابیع ٨ مدتھا دورة
 .اللعب لخال من وتطوره الطفل تعلم كیفیة فھم لتطویر الممتعة العملیة بالتجارب ملیئة سنوات
 :سوف أسابیع 8 خالل
 البدني النمو اللعب یدعم كیف فھمت •
 والقوافي القصص الكتب، خالل من العاطفیة الصحة اللعب یدعم كیف فھمت •
 .لدیھ التفكیر مھارات تنمیة على الطفل اللعب یساعد كیف فھمت •
 .لغتھ تطویر على الطفل اللعب یساعد كیف فھمت •
 واللغة الكالم تطویر اللعب یدعم كیف افھم •
. والمودة الرعایة إظھار العالقات؛ بناء في طفل مع اللعب یساعد أن یمكن كیف افھم •

ً ممتع نوكیو ً أیض لآلباء ا  .ا
 

 عملیة معلومات
 .جلسة كل في لتناول المرطبات استراحة مع ساعتین لمدة جلسات ٨ ھناك •
 مؤھل. طاقم یدیرھا حضانة دار فالین استارت تقدم •
 إكمال شھادة المجموعة ھذه في المشاركین الرعایة مقدمي/  للوالدین یمكن •

AGORED للمبتدئین. الثالث المستوىب 

 

 
 



 )فالین استارت( بلس اآلباء
ً عام ١٨ إلى ٠ للتربیة األسریةكاردیف ( أوالً  األمور أولیاءو  )ا
 

 ؟أولیاء األمور أوالً و اآلباء بلس ھم من
 أو لالمنز داخل الفردي األبوي الدعم نقدم تربوي، نفس علم أخصائي بقیادة فریق نحن
 ألطفالوا الرعایة مقدمي/  اآلباء مع العمل في كبیرة بخبرة فریقنا یتمتع .المجتمع مكان

 وتصرفھم ورھموشع والشباب األطفال تفكیر بكیفیة فریقنا في النفس علماء یھتم .والشباب
 عملنا أن من للتأكد النفس علماء من مستمرین وتدریبًا إشرافًا الفریق یتلقى .وتطورھم

 .النفسي والبحث بالنظریة مستنیر
 

 العائالت؟ مع أولیاء األمور أوالً و اآلباء بلس یعمل كیف
 أعمارھم تتراوح الذین والشباب لألطفال الرعایة مقدمي أو األمور أولیاء مع نعمل نحن
ً  ١٨ و ٠ بین  المختلفة األسباب من العدید ھناك .المجتمع مكان/  العائلة منزل داخل عاما

 أو طفلك سلوك أو بطفلك عالقتك بشأن مخاوف لدیك تكون قد. العائالت مع النخراطنا
 طفلك. مھارات تطور كیفیة

 

 
 

 
 

 عملیة معلومات
 فرصة اإنھ .أسرتك وعن عنك المزید على للتعرف فیھ تعیش الذي المكان بزیارة نبدأ
ً مع ررقولن إجرائھا في ترغب تغییرات بأي وإخبارنا عنا المزید لمعرفة ولطفلك لك  ا
ً أیض لنا المفید من یكون قد .كأسرة معك عملنا محور سیكون ما  سةالمدر مع التحدث ا

 .أسرتك ومع معك یعملون آخرین أشخاص مع أو طفلك مدرسة/  التمھیدیة
 

ً مع عملنا محور على االتفاق بمجرد  كل األسبوع، في واحدة مرة عادةً  سنزورك ،ا
ً تقریب ساعة مدتھا جلسة  .علیھا متفق زمنیة فترة خالل ،ا

 

 
 



	كشركاء اآلباء
 

 ؟كشركاء اآلباء ھو ما
ً  العمل في یرغبون الذین لآلباء ھو كشركاء اآلباء •  وأ طفلك لصالح كشركاء، معا

	.أطفالك
 األبوة مھارات فقط ولیس األسرة، عبر العالقات إلى كشركاء اآلباء ینظر •

 وأنماط والطفل، الوالدین بین والعالقات معاً، الوالدین عالقة أخذ یتم. واألمومة
	.الیومیة والحیاة األجیال، عبر األسرة

 درةق أكثر تكون بحیث البعض، ببعضھما عالقتھما تقویة في الوالدین یدعم إنھ •
	.كأبوین الحیاة تقلبات مواجھة على

ً  الوالدان یكملھما أن یجب كشركاء اآلباء •  .الجلسات في الوالدین كال یشارك. معا
ً  ١٨ من أكثر الوالدین عمر یكون أن یجب  على واحد طفل لدیھما یكون وأن عاما
ً  ١١ عمره عن یقل األقل 	.عاما

	.أسبوع كل وأنثى، ذكر ممارسین، یقودھا األسبوعیة الجلسات •
	:مساعدة في نتائج ملموسة كشركاء اآلباء تظھرأ •

o اآلخر والد / أم طفلك، مع وتواصلك عالقتك حسن	
o ونجاحھ طفلك مصالح وحّسن العائلیة عالقاتك عزز	
o األسریة الحیاة وضغوط تحدیات إدارة	
o عالقتك في الخالف تقلیل	

	

 
 

ً أسبوع ١٦ مدار على  :تشمل موضوعات في تبحث سوف الدورة، من ا
	.والتواصل الوالدین بین العالقة •
	.األسرة في والد كل یلعبھا التي األدوار •
	.الممتدة واألسرة األسریة العالقات •
	.كآباء خیاراتنا على نشأنا وكیف والطفل الوالدین بین العالقات تؤثر •
 

ً مزیج الجلسات تتضمن  ھاماتوإس والمناقشات الفیدیو ومقاطع اإلبداعیة األنشطة من ا
 عن عبارة المجموعة .لك بالنسبة المھمة األشیاء عن للحدیث ومساحة المجموعة قادة

 ساحةم إلى باإلضافة وحزینة، صعبة تكون قد التي األشیاء الستكشاف آمنة مساحة
 .مماثلة بمواقف یمرون قد آخرین أشخاص ومقابلة والمرح الحیة للمناقشة

 
 عملیة معلومات

 .جلسة كل في للمرطبات استراحة مع ساعتین مدة كل منھا جلسة ١٦ ھناك •
 من استفادة أقصى لتحقیق عشرة الست الجلسات جمیع بحضور نوصیك •

ً  المجموعة وحضور المشاركة على األبوین كال یوافق أن یجب. البرنامج  .معا
 .اآلباء من أزواج ٧ – ٥ من بمجموعة مكونة البرنامج یقام •
 معاً حول للتحدث استعداد على تكون أن یجب البرنامج، ھذا من لالستفادة •

 .بھا أطفالك تربیة في ترغب التي الطریقة
 .مؤھل طاقم یدیرھا حضانة دور ١٨ – ٠كاردیف للتربیة األسریة  توفر •
 اتخاذ قبل المشتركین األبوین/  الزوجین ١٨ – ٠كاردیف للتربیة األسریة  تلتقي •

ً  القرار ً  البرنامج كان إذا ما معا  .لك مناسبا
ً  تشارك كنت إذا الحضور یمكنك ال •  قانون إجراءات أو الرعایة إجراءات في حالیا

 .الخاص األسرة
 

  



  

 
 األسر؟ تعزیز برنامج ھو ما

ً وقت یكون أن یمكن مراھقة إلى التحول  برنامج أن . ثبتسواء حد على واآلباء للشباب اً صعب ا
 نع عبارة األسر تعزیز برنامج .التغییر من الوقت ھذا خالل والشباب اآلباء یدعم األسر تعزیز
 ١٤ و ١٠ بین أعمارھم تتراوح شباب مع كاردیف في تعیش عائلة ألي أسابیع ٧ مدتھا دورة
 ً  .عاما

 
	:سوف الرعایة مقدمو/  األبوین

	العمر ھذا في الشباب یكون كیف یناقش •
	الشباب مع المشاكل حل لكیفیة یخطط •
	والدعم الحب إلظھار طرق في یفكر •
 ١٠ بین أعمارھم تتراوح الذین الشباب مع اآلخرین الرعایة مقدمي/  األمور أولیاء یقابل •

	سنة ١٤ -
	مختلفة عائلیة مواقف تصور التي DVD أقراص الجلسات تستخدم •
 بطفلك عالقتك في ستساعدك التي باألنشطة ستقوم •
	

	:سوف الشباب
 مع التعامل كیفیة یتعلم •

	التوتر
 ضغط مقاومة لطرق یخطط •

	األقران
 / الوالدین تقدر كیف یتعلم •

	الرعایة مقدمي
 سنف في آخرین شباب یقابل •

	عمرك
 في وشارك األلعاب، یلعب •

 مھارات وتعلم األنشطة،
 !واستمتع جدیدة،

  
 

	:أجل من األسر تعزیز أُِعیدَ برنامج
	الحدود ووضع الحب إظھار في قوتھم نقاط بناء على الوالدین ةساعدم •
 مستقبل وبناء األقران طوضغ مع التعامل مھارات تطویر على الشباب مساعدة •

	إیجابي
	المراھقة لمرحلة اً استعداد واالجتماعیة الشخصیة التنمیة دعم •
	الحدود وضع في الوالدین ثقة زیادة •
	الشباب في الثقة بناء •
	الھدف تحقیق ودعم لمستقبلھم أھداف تحدید على الشباب مساعدة •
	والكحول المخدرات مشاكل لتجنب المھارات بناء على الشباب ةساعدم •
	الثانویة المدرسة إلى االنتقال مساعدة •
	الشباب لدى التعاطف تنمیة •
 ھملبعض القوة ونقاط اإلیجابیة الصفات على التعرف على واآلباء الشباب ساعد •

	البعض
	المراھقة سنوات في جیدة خبرة اكتساب على شبابھم مساعدة في الوالدین دعم •
	يسراأل التواصل تعزیز •
 

 
 

 عملیة معلومات
 .المساء في تُعقد ما وعادة ساعتین،كل منھا  جلساتسبع  عائلتك ستحضر •
 اعةالس خالل منفصلة، مجموعات في والشباب اآلباء یلتقي األولى، الساعة خالل •

ً مع یجتمعون الثانیة 	.واأللعاب باألنشطة لالستمتاع ا
 ألطفالاحضور ل مؤھل طاقم یدیرھا حضانة دور كاردیف للتربیة األسریة توفر •

 .الصغار



 یةسراأل الروابط
 العاطفیة الصحة مركز

 
 المتحدثون نوالمراھق

 

 ؟المتحدثون المراھقون ھو ما
 بةصع تكون أن یمكن المراھقة سنوات بأنالروابط األسریة  من المتحدثون المراھقون یقر
 تللعالقا نھج اتباع على المتحدثون المراھقون یشجع .أنفسھم والمراھقین اآلباء من لكل

 یوفرو البلوغ مرحلة نحو انتقالھم أثناء جیدة وعقلیة عاطفیة صحة لتطویر الشباب یدعم
بیة التر برنامج على المتحدثون المراھقون یعتمد. وسعادة اً ھدوء أكثر أسریة لحیاة األساس
 .األسریة

 
ً موضوع المتحدثون المراھقون یقدم ً أسبوعی ا  یوفرو والنظریة، الخلفیة بعض ذلك في بما ،ا

 بعض یقدم كما بالموضوعات، المرتبطة الخبرات وتبادل لمناقشة لآلباء الفرصة
 .المنزل في الستخدامھا العملیة االستراتیجیات

 

 
 

	:تشمل مواضیع في تبحث سوف الدورة من أسابیع ٤ مدى على
	المراھقین من األبوین یحتاجھ وما األبوین من المراھقون یحتاجھ ما •
	)وسلوكیاتھم مشاعرنا( السلوكیات وراء الكامنة المشاعر على التعرف •
	المراھق دماغ فھم •
 االجتماعي، التواصل وسائل والكحول، المخدرات: مثل صعبة قضایا عن التحدث •

	الجنس
	التعاون لتطویر طرق إیجاد •
	التواصل أھمیة •

 

 
 

 عملیة معلومات
 .جلسة كل في للمرطبات استراحة مع ساعتین كل جلسة جلسات ٤ ھناك •
 .األربع الجلسات جمیعبحضور  كنوصی •
 في یدعمكِ  آخر قریب أو شریكِ  مع أو بمفردكِ  الجلسات لحضور بكِ  نرحب •

 .طفلكِ  ورعایة رعایتكِ 
 .مشارك ١٢ حوالي من مجموعة مع رسمي غیر بأسلوب البرنامج تقدیم یتم •
 نالذی والشباب المراھقة سن قبل المراھقین ذوي لألبوین األنسب ھو البرنامج •

 .فوق وما سنوات ١٠ بین أعمارھم تتراوح
لحضور  مؤھل طاقم یدیرھا حضانة دوركاردیف للتربیة األسریة وفر ت •

 .الصغار ألطفالا
 



 المراھقون الثالثي
 

 ؟المراھقون الثالثيما ھو 
 الذین المراھقین آلباء مخصص المراھقون الثالثي

 في یرغبون الذین أو سلوكھم بشأن مخاوف لدیھم
 ھمف على اآلباء لمساعدة یسعى .المشاكل تطور وقف
 رفونیتص التي بالطریقة المراھق االبن تصرف سبب

   في آخرین آباء للقاء رائعة فرصة یوفر إنھ .بھا

 األبوة مھارات من متنوعة مجموعة تعلم أثناء مماثلة، مخاوف ولدیھم مماثلة مواقف
 .واألمومة

 
	:تشمل موضوعات في ستنظر أسابیع، ثمانیة مدار على
	المراھق سلوك على یؤثر الذي ما •
	المراھقین مھارات تنمیة تعزیز كیفیة •
	الالئق غیر السلوك إدارة •
	العاطفي الذاتي التنظیم تعلیم •
	.الخطرة والمواقف المجازفة للسلوك التخطیط •
 .المراھق ابنك استقاللیة لزیادة التخطیط •

 
 الحیاة في االستراتیجیات تعمل كیف المراھقین أبوي كل دلیل DVDقرص  لك سیوضح
 .لفورا على اإلیجابیة التربیة لبدء تحتاجھا التي األدوات العمل كتاب وسیمنحك الواقعیة

 

 

 

 
 

 عملیة معلومات
 .جماعیة جلسة في الوالدین من ١٢ حوالي ھناك یكون عادة •
 جلسات خمس أسابیع، ثمانیة مدار على مجموعة المراھقون الثالثي یمتقد یتم •

 .منزلیة تدریب جلسات ثالثو تینساع مدة كل منھا جماعیة
 لمساعدتك) دقیقة ٣٠ - ١٥ لمدة( أسبوع كل بك نتصل سوف المنزلي، للتدریب •

 .المنزل في المھارات تجربة أثناء المشكالت حل في ودعمك
 ىعل نفسك ولتھنئة - أسئلة أي لمناقشة فرصة األخیرة المجموعة جلسة تعد •

 !تقدمك مدى
لحضور  مؤھل طاقم یدیرھا حضانة دوركاردیف للتربیة األسریة وفر ت •

 .الصغار ألطفالا

 



 عززالثالثي الم
 

 ؟المعزز الثالثيما ھو 
 المراھقون الثالثي بالفعل أكملت قد تكون عادة
الثي الث تقدیم یتم المعزز.الثالثي ـب القیام قبل

 من یعانون الذین لألبوین فردي بشكل المعزز
ً أب كونك تجعل ضغوط  تشمل .صعوبة أكثر ا

  إدارة الخیارات
 

 .حیاتك شریك مع أفضل بشكل التواصل أو/  و العواطف مع والتعامل التوتر
 

 اختیاریة دورات ثالث بین من ١٨ - ٠كاردیف للتربیة األسریة و أنت تختار
 كل أو اثنتین أو واحدة بدورة القیام یمكنك. لك المناسبة الدورات واختیار مصغرة،

 .الشخصیة باحتیاجاتك یتعلق كلھ األمر. المصغرة الثالث الدورات ھذه
 
 حددةم ثالثیة استراتیجیات أي على العمل على التدریب جلسات ستساعدك .1

 من مزید على ستحصل. معھا مشكلة تواجھ كنت المراھقون الثالثي من
	.كوالد أكبر بثقة الشعور على لمساعدتك والدعم االھتمام

 میةالیو الضغوط مع للتعامل المھارات بناء على اآلباء التأقلم مھارات تساعد .2
 تعمل كیف تتعلم سوف. صعبة واألمومة األبوة تجعل أن یمكن التي

 للمواقف واالستعداد المزاجیة، حالتك تھدئة لكیفیة طیتخطالو العواطف،
 كیفیةو االسترخاء، تقنیات ذلك سیشمل. االسترخاء كیفیة وحتى العصیبة،

 طخط ووضع المنطقیة، غیر أو المفیدة غیر األفكار وتحدي األفكار مراقبة
	.للتكیف

 أنت الشركاء دعم سیشجعك .3
 بشكل العمل على وشریكك

 على سیساعدك. كفریق أفضل
 النزاعات وحل التواصل تحسین
 ومعالجة البعض بعضكما ودعم

 .معا المشكالت

  
 

 
 

 عملیة معلومات
 .الثالثي المعززبـ القیام قبل المراھقون الثالثي بالفعل أكملت قد تكون عادة •
 ٩٠ - ٦٠ جلسة كل تستغرق. جلسات ثالث عن تزید ال مصغرة دورة كل •

 معالمجت محیط في أو منزلك في معك فردي بشكل یمھاقدت یتم ما وعادة دقیقة
 .المحلي

 توافق ما على اً اعتماد جلسات ٨ إلى ٣ بـ االلتزام على اً قادر تكون أن یجب •
 .أكثر سیفیدك أنھ على ١٨ - ٠كاردیف للتربیة األسریة و أنت

 

 
 



	

	

 :ما قالھ اآلباء ومقدمي الرعایة والشباب عنا

ألي والد وخاصة اآلباء  ببرنامج التربیة لألبوینأوصي “
الجدد مثلي. لقد تعلمت الكثیر من المعلومات المساعدة 
والمفیدة التي بدأت في استخدامھا وسأواصل استخدامھا 

 ”والتخطیط للمستقبل. كان الفریق رائعاً 

مجموعة "أشعر براحة تامة في 
. إنھا بیئة رائعة التربیة لألبوین

 ومنفتحة وصادقة".

"لقد جعلني التعلم عن التطور والمزاج أدرك أنھ سیفعل أشیاء 
في وقتھ الخاص وكل ما یمكنني فعلھ ھو الفھم والدعم. أنا أقل 

 )الً األبوین وأولیاء األمور أوقلقا اآلن". (

كانت تعزیز األسر دورة رائعة وخبرة ودرساً 
في الحیاة وحالً لمشاكلنا الكبیرة. كان الفریق كلھ 
مذھالً تماماً في المجموعة وقد تغیر وضع عائلتنا 

 نتیجة لذلك

 

ة ، فأفعل ذلك. طریقبجروبرینإذا كنت تفكر 
رائعة لمقابلة أولیا أمور آخرین، وتعرف 

على كیفیة نمو طفلك، وھو أمر رائع لطفلك 
الذي یلعب في الحضانة. دورة رائعة وأشیاء 

 رائعة.
 تبكيو بالقلق تشعر ما عادة. الحضانة ابنتي أحببت"

 تاستمتع لكنھا األطفال، رعایة مركز في تركھا عند
 وأنشطة أفكار. األولى الجلسة منذ الحضانة بھذه
 تجابةاس بعضھا - أسبوع كل خفیفة ووجبات مختلفة

! رائعة - محددة تفضیالت/  طلبات/  الحتیاجات
 أن یمكن ال. والتفكیر والتعاطف المذھل اللطف

 تتحدث ابنتي! الحضانة ھذه مع سعادة أكثر یكون
	."لكم شكرا. الجلسات بعد األسبوع طوال ذلك عن

 أنوك شعرت القلیلة التقدم خالل أسابیع"
 لكوني بإیجابیة أشعر. األمل بعض ھناك
األبوین ". ( طویلة فترة منذ مرة ألول والداً 
	)أوالً  األمور وأولیاء بلس

 وقدرة ثقة أكثر أنا"
 اآلن". التعامل على

 كیفیة اآلن أعرف"
 ضغط مع التعامل

	".األقران
 

 وأعرف ھدوئي على أحافظ كیف تعلمت لقد
	".بالتوتر أشعر عندما أفعل ماذا

 

 والديّ  مع الوقت قضاء جعلنا لقد"
ً  أكثر  عاً".م كثیراً  استمتعنا وقد قربا

 میعالج أن أعلم ألنني بالجلسات أستمتع أنا"
	.غیره"یحكم على  أحد وال وضعي نفس في

	)المراھقون الثالثي(
 


