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والدین گرامی! سرپرستان قانونی گرامی!
اینترنت برای کودکان و نوجوانان  ٬بخش روزانه زندگی است .مسلما کودکان با اینترنت بزرگ می شوند و برای
رفتار با آن و مواجه با فرصت ها و خطرهای در ارتباط با آن به حمایت نیاز دارند .کودکان و نوجوانان از اینترنت به
ویژه به عنوان منبع اطالعات  ٬راه ارتباطی و امکانی برای ابراز وجود استفاده می کنند .وقتی کودکان و نوجوانان
سوال هایی درباره عشق٬روابط ٬احساسات و مسائل جنسی دارند ,اینترنت به عنوان یک رسانه روشن فکر و
محبوب شناخته می شود  .در کنار فرصت های بیشمار٬برخی خطرها نیز وجود دارد :اطالعات شبکه اینترنت
همیشه درست نیست .عالوه بر آن ٬محتوای جنسی وب ها میتواند محرک و نامطمئن باشند .ارائه آموزش حرفه
ای مسائل جنسی میتواند از کودکان و نوجوانان برای رفتاری ایمن و مسئوالنه در اینترنت حمایت کند .به همین
دلیل  ٬بنابردرخواست مدرسه شما ,باعث خوشحالی ماست که به زودی پروژه “ „LOVE & LIKESرا به انجام
برسانیم و یک کارگاه آموزشی در کالس فرزند دختر یا پسر شما برگزار کنیم.
کارگاه آموزشی

“ „LOVE & LIKESیک پروژه آموزش مسائل جنسی مرکز تخصصی نیدراوسترایش Fachstelle NÖاست که
در مدارس ایالت نیدراوسترایش برای کودکان و نوجوانان از کالس ششم مدرسه ارائه می شود .این پروژه رایگان
بو ده وبه سفارش اداره حکومتی استان نیدراوسترایش توسط مشاوران جنسی متخصص انجام میشود .این
کارگاه آموزشی به کودکان و نوجوانان اطالعات کامل و متناسب با سن آنها و همچنین فضا برای بحث آزاد با
مطرح کردن سوالها و تجربیات شخصی می دهد .محور بحث  ,تقویت رفتار آگاهانه با موضوع روابط جنسی و
رسانه های دیجیتال است .
عصروالدین
در کنار آموزش مربیان مربوط به مسائل جنسی ٬بخشی از برنامه رایگان ما یک عصر والدین است که مایلیم شما
را صمیمانه به آن دعوت کنیم .در این عصر ٬شما اطالعات کاملی درباره کارگاه آموزشی دریافت میکنید .عالوه بر
آن  ٬شما دید بهتری از فرصت ها و شانس های رسانه های دیجیتال در رابطه با رشد جنسی کودکان و نوجوانان
دریافت می کنید .همچنین توصیه های عملی در تربیت روزمره باتوجه به آموزش جنسی و رشد ارزش رسانه ها
بیان میشود .اطالعات دقیق تر را در آدرس www.fachstelle.atخواهید یافت .خوشحال می شویم از اینکه در این
فرصت شخصا با شما آشنا شویم.
اطالعات درباره عصر والدین
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از اینجا جدا کنید و به صورت پر شده به مسئول مربوطه در مدرسه تحویل دهید.
من

نام خود را اینجا وارد کنید
در برنامه عصروالدین شرکت خواهم کرد
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