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ABC  و   یگر، مناطق شهردارید  یکمون ها ی ا همکارکمون استکهلم و ب ی از سو

 افته است. ینسکا تکامل یکارول ی تویانست
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 20خواهد فرزندتان یدلتان م
گر شما را چگونه  یسال د

 بخاطر آورد؟ 

 
 
 

 
  یدرباره پرورش فرزند برا  یدار گروهید

 ساله  12تا  3مادران و پدران کودکان 

 

و سازش   باهم کنار آمدن
راحت  یلیکردن االن خ 
 تره 

 

ه! تبادل تجربه با هم  یعال
شه یم  ینکه چطوری درباره ا

 استرس رو مهار کرد

 ىخوبه که بشه پ یلیخ
شه رفتار یبرد چگونه م

 یخود رو عوض کرد برا
مشکالت  ینکه بعضیا

 روبشه حل کرد 
 

ان ما یکنم ارتباط میگمان م
 در خانه شفاف تر شده

 

ن فکر انداخت ی به ا منو جدا
خوب بودن  یک الگو یکه 

 چقدر مهمه 

شهر 
 استکهلم 

http://www.allabarnicentrum.se/


 همه کودکان در مرکز توجه -است   ABCاین 

ABC کودکان   یک جلسه گروهی برای مادران و پدران همه

  از جانب سازمان ىساله است. این برنامه به نمایندگ 12تا  3

 Folkhälsomyndighetenبهداشت عمومی کشور 

تکامل داده شده است و هدف آن تقویت روابط بین کودکان و  

و پدر آنهاست. محتوای جلسات بر پایه تحقیقات در  مادر

  مورد پرورش فرزند و رشد کودک ونیز کنوانسیون سازمان

توسط موسسه  ABCمتحد در مورد حقوق کودک است.  ملل

Karolinska دهد که  ارزیابى شده است. نتایج نشان مى

ABC   تأثیرات مثبتى بر درک احساس شایستکی از سوی

 والدین و بر سالمت و رشد کودک دارد.

مهمتر از رابطه با فرزندانمان  یزیر چتکم

ر و  ن فرزندان و مادیاست. روابط مستحکم ب

به خود  یرشد افراد متک یه براین پا یپدر بهتر

است که هدف جلسات  یزین چیو مستقل است. ا

 است.  ABC یگروه

 
 میهمه ما در کار پرورش فرزند متخصص هست

ت هایى  یتوانند خود را روزانه در موقع یشرت مادران و پدران میب

  یبرا  گترند. چگونه یش قرار می ابند که روابط آنان در معرض آزمایب

  یز ناهارخوریم؟ چگونه دور میدا کنیمعاشرت با فرزندانمان وقت پ

   یم از کشمکش ها جلوگیریتوان یم؟ چگونه میاوریبوجود ب هماهنیک

ن افکار  یست که با ای ن یچ پدر و مادریاست. ه یز قطعیک چ ی م؟ یکن 

 دست و پنجه نرم نکرده باشد 

 
 ساعات پر ارزش 

ABC ل شده است. هر جلسه  ی ساعته تشک 2.5 یاز چهار جلسه گروه

ت  یده آن را هدایان آموزش دیموضوع خاص خود را دارد و مرب 

گر  یدکیات یکت کننده دارد. ما از تجربر ش 12تا  10کنند. هر گروه یم

م. در یشو ی قات در آن موضوع آگاه میج تحقیم و از نتایکنیاستفاده م

مطالب را در خانه با فرزندانمان مرور  یدارها، محتواین دیفاصله ا 

 م.یکن یم

 اتیمحتو

 
 د یرا نشان ده محبت خود  – 1جلسه 

ک ما کارآیى داشته باشد؟ بحثها و یم که روابط نزدیچه کن

 ساده در مورد تمرکز بر آنچه مؤثر است.  ین هایتمر

 

 
 د! یوندیبپ – 2جلسه 

م؟ چگونه  یگذار یگر تأثیر می کدیچگونه در روابط روزانه بر 

ن ساده  یم؟ بحث و تمریري کنیبا فرزندانمان جلوگ یرگیراز د

توانند   ینکه چگونه مادران و پدران و فرزندان میدر مورد ا

 با هم باشند.

 

 
 د یراه را نشان ده  -  3جلسه 

ط پرورشى آرام برخوردار شد؟  یک محیتوان از  یم چگونه 

 یگذارد و چگونه م یاسترس چگونه بر پرورش فرزند تأثیر م

ن ساده در مورد الگو  یشم را مهار کرد؟ بحث و تمرتوان خ

 فرزندتان. یبودن برا

 

 
 دینبرد خود را انتخاب کن – 4جلسه 

داد کردن در خانواده را یتوان نق زدن و داد و ب  یچگونه م

ن بهتر است کوتاه  داد؟ سر چه موضوع هاپى  م و  ییایکاهش 

مسا ناد  یلیچه  بگیریرا  ریده  برنامه  با  ندیآ  یبرا   یزیم؟  ه 

 در زندگى روزمره.  ABCتمرکز بر نحوه استفاده از 

 
 

 
 


