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 آیا سؤالی در مورد تربیت فرزند دارید؟
 

 به مرکز مشاوره خوش آمدید!
 

بدیهی است که تمامی فرزندان ما کوچولوهای عزیزی هستند! اما نیازی نیست 
 که به مادران و پدران بگوییم که تربیت یک فرزند همیشه کار آسانی نیست.

 
نشان دهد، اما گاهی معموال پدر یا مادر بطور غریزی می داند چگونه واکنش 

اوقات در لحظه هایی هم شک می کند. از خود سؤال می کنید و اطمینان شما کمتر 
 می شود.

 
در آن لحظه ها سرویس مشاوره تربیت فرزند ممکن است آنچه به آن نیاز 

 دارید باشد.
 

 مثالها:

   مری دو سال دارد و گاهی اوقات نحس می شود. هنگامی که او چیزی

خواهد را نمی گیرد او اسباب بازیهایش را نابود می کند. شما که می 

 دقیقا نمی دانید

 چگونه باید واکنش نشان دهید.

 
   شما دیگر طاقتتان بسر آمده است و خسته شده اید چون نیمای چهار ماه

خیلی گریه می کند. می خواید با کسی در مورد روش برخورد با مسئله به 

 کنید.روشی دیگر بحث و گفتگو 

 
   ماهه  است و  شبها چندین بار بیدار می شود. شما خسته شده اید  18کنی

 و تحملتان بسر آمده است.
 

والدین دارای فرزندان تا سن سه سال می توانند با سرویس مشاوره حمایت از 
والدین در مورد مسائل سؤاالتشان در مورد تربیت و نگهداری فرزندان تماس 

 بگیرند. می توانید وضعیت خود را با یکی از دستیاران 
'Kind en Gezin که برای ارائه مشاوره های آموزشی آموزش دیده '

 کنید. است، مطرح



 

می توانید مسئله خود را در یک گفتگو یا در طول چند گفتگو )بیشتر از پنج بار 

نباشد( که هر کدام حدود یکساعت بطول می انجامد مطرح کنید. وی به شما در 

. چنین خواهد کردیافتن راه حلی کمک کرده و یقینا به شما در این راه کمک 

 تواند یک کمک واقعی برای شما باشد.گفتگوهایی می 

 
 ' به رایگان ارائهKind en Gezinاین سرویس از جانب '

 می گردد.

 
آیا مایلید تا اطالعات بیشتر در مورد سرویس مشاوره حمایت از والدین 

 دریافت کرده یا وقت مالقات تعیین کنید؟

 ' تماس بگیرید.nKind en Geziبا '
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