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والدین گرامی سرپرستهای محترم

در زمان بلوغ برای نو جوان ها سوال های در مورد محبت و عشق ,روابط جنسی و روابط بین دو انسان به وجود میایند .فعالیت
های آموزشی حرفه ای میتواند نو جوانان را در قسمت دریافت پاسخ به این طور پرسش ها کمک کرد .بنا بر این ما خوشحال
هستیم که مدرسه کودک شما از ما درخواست کرد یک کارگاه در مورد ´´دوستی و عشق´´را در کالس فرزند شما برگزار نمایم

کارگاه های آموزشی
دوستی و عشق یک پروژه اطالعاتی است که از طرف رهنمایی و اموزش مسایل جنسی در مدارس در شهر نیدراوستیریخ برای
دانش آموزان از سن  ۱۳سال باال درست شده است .این پیشنهاد رایگان است و به سفارس شهرداری نیدیراوستریخ توسط مربیان
مسایل جنسی انجام داده میشود .این کارگاه اطالعات عمیق و متناسب با سن کودک و همچنان موقع برای مباحثه با افکار و
احساسات خود دانش آموزان را فراهم میکند .هدف مرکزی این کارگاه فهماندن نوجوانان با مسایل دوستی و عشق ,روابط و
تمایالت جنسی ,بدن و روابط بین دو انسان است تا انها بتوانند با این نوع مسایل بطور مثبت رفتار کنند

برای کسب اطالعات دقیق در مورد پیشنهاد ما به سایت انترنیتی مراجعه کنید.
www.sexualpaedagogik-noe.at
شب مراجعه مادر و پدر به مدرسه
عالوه بر این کارگاه اطالعاتی رایگان که در پهلویش پروگرامهای آموزشی معلمین هم وجود دارند ما یک شب مراجعه والدین
به مدرسه کودک شما را هم اماده ساختیم که از شما مادرها و پدرهای گرامی صمیمانه دعوت به اشتراک میکنیم
در این شب شما هم میتوانید در مورد کارگاه ´´دوستی  ,عشق  ´´...معلوماتی و با کارشناسان بحثی داشته باشید
ما خوشحال خواهیم شد با مالقات حضوری شما در این مناسبت.
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معلومات در مور ب مادر و پدر
من
(
شرکت میکنم
نه خیر | Nein

بلی| Ja

اسم مادر\پدر

)

