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 هاي موسسه مختصري از فعاليت

 :برگزار شد ر در موسسههاي زيدر زمستان امسال برنامه 
  )خانم فاطمه صهبا(صبح  –رفتار با كودك   گام•

  )خانم مهين هوشمند(  بعدازظهر-رفتار با كودك   گام•

  )خانم فاطمه صهبا (تشويق و تنبيه  گام•

  )نژاد خانم ماريا ساسان (تشويق و تنبيه  گام•

  )كرمي خانم مرضيه شاه(رفتار با نوجوان   گام•

  )خانم شيوا موفقيان( كودك و نوجوانرشد جنسي گام •
  )خانم شيوا موفقيان (روابط زناشويي گام •

  )مريم احمدي(مديريت بر خود   گام•
  

  
  )نژاد ماريا ساسانخانم( مديريت بر خشم گام •

  )خانم فاطمه صهبا( بعد از ظهر–ارتباط كالمي صبح  گام •
  )نگين شهري(مادران باردار  گام •

 و كــودكخــواب،ماســاژكودك ،شــيردهيهــاي كارگــاه•
  )خانم نگين شهري( با نوزاد كارفرهنگي

  )زهرا سليماني( پدران و آمادگي براي حضور فرزند كارگاه •

  )خانم فاطمه صهبا( نه گفتن كارگاه •
  )خانم سهيال طاهري( هاي آموزشي بازي كارگاه •
  

  برگزاري نمايشگاه كتاب  �

 24 تـا  11 نـو از   از سالمناسبت آغ ههاي گذشته ، ب    به روال سال  

  .  يك نمايشگاه كتاب در محل موسسه داير شداسفند
هـاي    هايي كه در اين نمايشگاه ارايه شـد، از ميـان كتـاب              كتاب

  .ها گزينش شده بود  مناسب خانواده

���  

� ��  
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   “ ده سال در يك سال ”ي گزارشي از برنامه
  .پاييز امسال موسسه دهمين سال فعاليت خود را پـشت سرگذاشـت             

طور كه در پيك پاييزي اعالن كرديم ، قرار براين شد كـه بـه                انهم
 جاي يك مراسم مفـصل بـراي بزرگداشـت دهمـين سـال تاسـيس              
موسسه ، ده فعاليت شاخص خود را به شكلي نمادين ، در طول سال              

ها را جمـع بنـدي       يازدهم مطرح كنيم و حاصل هر يك از آن فعاليت         
نام . بان آن موضوع قرار دهيم      كرده به نوعي دراختيار عموم يا مخاط      
  " ده سـال در يـك سـال        ": اين نوع بزرگداشت را هم گذاشتيم       

  را  " ده سال در يـك سـال         "از برنامه ي   در اين جا گزارشي مختصر    
  :رسانيم به اطالع مي

 يك مهماني كوچـك و خودمـاني بـراي          ورود به يازده سالگي را با      •
  . موسـسه آغـاز كـرديم        سپاس از نيروهاي داوطلب و يـاران همـراه        

 ده "ي  هايي از فعاليت هاي موسسه كـه قـرار اسـت در برنامـه      حوزه
 ها بپـردازيم و كارهـايي كـه تـا بـه حـال                به آن  "سال در يك سال     

  .ايم ي هر يك انجام داده درباره
هم اكنون كار   ي خدمات به مراكز دولتي و غير دولتي           ي ارايه    حوزه •

هـاي والـدين و خـدمات        ل تـشكيل گـروه    ي اين بند ، به شك      در باره 
ي موسـسه درهفـت    ها توسط ياريگران آ مـوزش ديـده       رايگان به آن  

ــام اســت       ــه در حــال انج ــي و خيري ــي ، غيــر دولت ــز دولت   .مرك
   ...ي مراسم و مناسبت هاي ويژه مثل روز خانواده ، كودك و              حوزه •

ز قرار است عالوه بر مشاركت فعال در كميته ي برگزاري مراسـم رو            
جهاني خانواده ، يك نشست ويژه بـراي والـدين بـا موضـوع جديـد                

  . نيز در موسسه برگزار شود "آرزوهاي ما "
قـرار اسـت نشـستي    هاي خاص موسسه  ها و طرح ي نو آوري   حوزه •

 در اسفند ماه برگزار كنيم و     " طرح خواندن با نوزادان      "براي باز بيني  
 نقايص  رفع و با تجديد نظر  ، اين طرح    هاي آينده  به دنبال آن در سال    

  .و كمبودهايش، به اجرا گذاشته شود
طراحـي  هاي هم هدف و هم سو         ي همكاري با ساير سازمان       حوزه •

هـا و مـشاركت      ها و پـدر بـزرگ      ي مشترك با مادر بزرگ     يك برنامه 
  ي ارتباط سه نسل  ي سازمان هاي هم سو در زمينه همه
ي ترويج خواندن ، طرح       حوزه در ي ترويج خواندن در خانواده       حوزه •

 در سـال آينـده درشـوراي        "دور راه"نو و ابتكـاري موسـسه بـا نـام           
  . كودك رو نمايي خواهد شدكتاب
در حال تالش براي تدوين       خانواده ي تربيت نيروهاي ياريگر      حوزه •

 " آمـوزش يـاريگران خـانواده        "ي هـاي برنامـه   آورد ها و دست   تجربه
 به اين موضوع بتواننـد از آن بـراي   ه مند   هاي عالق  هستيم تا سازمان  
ي زيـر در دسـت       سـه حـوزه    .مند شوند    هاي خود بهره   ترويج فعاليت 

  : ريزي است  برنامه
   ي خدمات به مهدهاي كودك و مراكز آموزشي ي ارايه  حوزه•
  ها  خدمات به شهرستاني ي ارايه  حوزه•
  هاي ويژه براي پدران ي فعاليت  حوزه•
وران و كارشناسـان    ا يك نشـست تخصـصي بـا مـشا         ب و سر انجام     •

بـراي   بـريم و   ده سال در يك سال را به پايان مي        ي   موسسه ، برنامه  
  .شويم  حركت به سوي آينده آماده مي

  
  دور ي راه انتشار پيك مام ويژه

در بهمن ماه منتشر     دور  ي راه   پيك مام ويژه   ي  اولين شماره 
  .ايت موسسه مطالعه كنندتوانند آن را در س مندان مي هعالق. شد

  هاي خارج از موسسه برنامه �

   مهدهاي كودك•

بـا  گيـري شخـصيت      نقش بازي در شـكل      برگزاري كارگاه  •
  كارشناسي خانم سهيال طاهري در مهدكودك مهر مام

  ها مدرسه•

 دبـستان   درگفـتن   “ نـه ” سخنراني با موضوع    نوبت   برگزاري دو    •
ي عالمه  ي راهنمايي پسرانه مدرسهو در ) 5ي منطقه(ي مبينا  دخترانه

   فاطمه صهبا خانم با كارشناسي )5ي  منطقه(طباطبايي 

 و عوامل موثر بر تربيـت       هاي سخنراني با موضوع  دو  برگزاري   •

ي  منطقـه (ي تربيـت      دبستان پسرانه  درضرورت آموزش خانواده    
ــهو ) 2 ــه  مدرس ــايي دختران ــجاديه  ي راهنم ــه(ي س ــا ) 3ي  منطق ب

  كرمي خانم مرضيه شاهكارشناسي 

 دررشد جنسي كودك و نوجوان  برگزاري سخنراني با موضوع   •
 شــيوا  خـانم ي مــشاركتي بـا كارشناسـي     و پـسرانه  دبـستان دخترانـه  

  موفقيان

 قـاطع   يچگونـه والـدين   هاي    با موضوع   برگزاري دو سخنراني   •

ي   منطقه(ي شهيد بهزادي       دبستان پسرانه  درگفتن  “ نه” و   باشيم
   فاطمه صهبا خانم كارشناسي با) 2

 دبــستان درمحــيط مناســب  برگــزاري ســخنراني بــا موضــوع •
  نژاد  ماريا ساسان خانمبا كارشناسي ) 2 ي منطقه(ي مبينا  دخترانه

و ريـزي     مندي و برنامه    هدفسخنراني با موضوع    دو   برگزاري   •

بـا  ) 5ي  منطقـه (ي عالمـه طباطبـايي       راهنمايي پـسرانه   درانضباط  
  نژاد  ماريا ساسان خانماسي كارشن

  ساير مراكز•

بــا كارشناســي خــانم ماريــا گــام تــشويق و تنبيــه  برگــزاري •

بـا  نقـش آگـاهي در تربيـت           سخنراني با موضوع     ونژاد    ساسان
سـالن اجتماعـات واحـد مـسكوني      كرمي در     كارشناسي خانم مرضيه شاه   

   هاي شركت تناوب مربوط به خانواده
 با كارشناسي خانم نسرين لطفـي     ا نوجوان   گام رفتار ب   برگزاري   •

 )هـاي مـدارس     براي كتابدار (گويي  خواني و قصه    كارگاه كتاب  و  
   كتابداري در خانه كرمي با كارشناسي خانم مرضيه شاه

نژاد  با كارشناسي خانم ماريا ساسان تشويق و تنبيهگام  برگزاري ••••

  انجمن هموفيلي ايرانر د

 انجمـن   در  نـسل  سهارتباط بين      برگزاري سخنراني با موضوع    •
   مريم احمديخانمجهانديدگان شاد با كارشناسي 

  

  ها  شهرستان•

هـاي ارتبـاطي در       مهـارت  برگزاري سخنراني بـا موضـوع        •

بـست بـه     با كارشناسي خانم مريم احمدي در كلـه      زندگي مشترك 
  بست كلهاسالمي شهر دعوت شوراي 

 بـا   و عـاطفي  بلوغ اجتمـاعي     برگزاري سخنراني با موضوع      •
كارشناسي خانم مريم احمدي در بابل به دعوت شوراي اسالمي شهر           

  بابل
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 و   هـا   هـا ، نمايـشگاه      ها ، همـايش     برخي ازكارگاه �
  :ايم هاي ساير مراكز كه در آن شركت كرده نشست

بـه دعـوت كـانون     تاثير و ترويج خوانـدن   در همايش   شركت   •
كرمـي، فرخنـده       شاه نگين شهري ، مرضيه    ها  خانم(توسعه فرهنگي   

خانم ( و شركت در ميزگرد اين همايش      )آباديان  پور، مريم ملك    صادق
  )مريم احمدي

بـه   لـي   المل  آشنايي با ساز و كارهاي بـين      در همايش   شركت   •
  )گروه راه دوراعضاي (دعوت  سازمان دفاع از قربانيان خشونت 

نشست تخصصي كاهش خشونت مبتنـي  در همايش   شركت   •
خـانم  (به دعوت سـازمان دفـاع از قربانيـان خـشونت             بر جنسيت   
  )كرمي مرضيه شاه

ــا و دســت كاســتيدر همــايش شــركت  • ــاي طــرح آ ه ورده
هاي آموزشـي پويـا       به دعوت انجمن پژوهش    هاي زندگي     مهارت

  )كرمي خانم فرحناز مددي و مرضيه شاه(
  )خانم فرحناز مددي( كودك الكترونيكدر همايش شركت  •
به دعـوت موسـسه پژوهـشي        رونمايي كتابك مراسم  در  شركت   •

 ي كتابدار  و خانه شوراي كتاب كودك، كودكانتاريخ ادبيات

  هاي آينده برنامه����

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها گام شروع

  رفتار با نوجوان  22/1/88  9  كرمي خانم مرضيه شاه  11-9
  تشويق و تنبيه  22/1/88  5  خانم فاطمه صهبا  11-9
  رفتار با كودك  23/1/87  9  انم زهرا سليمانيخ  11-9
  روابط زناشويي  23/1/88  6  خانم شيوا موفقيان  11-9

  24/1/87  4  خانم زهرا سليماني  11-9
آمـــــادگي بـــــراي 

  فرزندپروري
  مديريت بر خشم  24/1/88  6  نژاد خانم ماريا ساسان  11-9
  بازي و انديشه  25/1/88  6  آقاي محمود سلطاني  6-4
  كالمي ارتباط  26/1/87  6  فاطمه صهباخانم   11-9
  مديريت بر خود  2/2/88  12  خانم مريم احمدي  11-9
  رفتار با كودك  5/2/88  9  نژاد خانم ماريا ساسان  6-4
  كامپيوتر براي مادران  6/2/88  8  خانم فرحناز مددي  11-9
  رفتار با نوجوان  7/2/88  9  كرمي خانم مرضيه شاه  6-4
  مديريت بر خشم  8/2/88  6  ژادن خانم ماريا ساسان  6-4
  بازي و سرگرمي  26/2/88  4  خانم سهيال طاهري  11-9

  28/2/88  5  كرمي خانم مرضيه شاه  11-9
ــاب ــواني و  كتــ خــ

  گويي قصه

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها كارگاه شروع

  مديريت بر زمان  15/2/88  1  خانم مريم احمدي  12-9
  ورود به دبستان  29/2/88  1  كرمي خانم مرضيه شاه  12-9
   هاي نادرست  عادت  19/3/88  1  خانم مريم احمدي  12-9
  تفكر انتقادي  16/4/88  1  خانم مريم احمدي  12-9
  ورود به مهدكودك  30/4/88  1  كرمي خانم مرضيه شاه  12-9
  خالقتفكر   20/5/87  1  خانم مريم احمدي  12-9
   حل مسئله 17/6/88 1  خانم مريم احمدي  12-9

  
  ماه ارديبهشت    سخنراني�

بـا  خانواده و امتحانات   موسسه با موضـوع    ماه   ارديبهشت سخنراني
 11  تا9 ساعت از 1/2/88شنبه  روز سه خانم مريم احمديكارشناسي 
  .شود مي برگزار  موسسهمحل صبح در 

  
  

  

   بهمن  ي سخنراني خالصه

   خطرسازي و رفتارهاي اجتماعيها بيآس: موضوع

  قاي دكتر احمد محيطآ :كارشناس
دكتراي پزشكي از دانـشگاه تهـران، تخـصص در          (دكتر احمد محيط    

هـاي آمريكـا ،       روانپزشكي و چندين دوره تخصصي ديگر از دانـشگاه        
  .)هاي پزشكي ، روانپزشكي ، شعر و ادبيات مترجم و مولف در زمينه
بهتر اين است كه ابتـدا      “ رفتارهاي پر خطر  ”براي ورود به بحث     

گيري رفتار در انسان از كودكي شروع كنـيم و            نگي شكل با چگو 
بعد بپردازيم بـه نـوع خاصـي از رفتارهـا كـه اصـطالحاً بـه آن                  

  .گويند مي“ رفتارهاي پر خطر”
گيرد كه يـك سـلول از         اي شكل مي    حيات نوزاد انسان از لحظه    

. شـوند   بدن مادر و يك سلول از بدن پـدر بـا هـم تركيـب مـي        
هـا ،     ي آن   وزاد به شكل ميراثي از هر دو      بسياري از خصوصيات ن   

عالوه بر ايـن    . شوند    هم پدر و هم مادر ، اجباراً به او منتقل مي          
گيـري نطفـه ،       ي اول و از زمان شكل       دو عامل ، از همان لحظه     

كند   نوزاد در يك محيط زيست ويژه و منحصر به فرد زندگي مي           
  .گيرد كه آن محيط از طريق جسم مادر شكل مي

 بر آن خصوصيات محيط رواني مادر نيز به جنـين منتقـل             عالوه
شود مثال زماني كه مادر استرس شـديد دارد ، ايـن اسـترس                مي

گـذارد   زند بر مغز و فكر او اثر مي تعادل هورموني او را بر هم مي   
شـود    هاي بدن مادر منتقل مي      و از آن طريق به جسم و مولكول       

  .گذارد   ميو از آن طريق بر مغز و روان نوزاد اثر
تـوجهي بـه نيازهـاي مـادر در دوران بـارداري گـاه         بنابراين بـي  

ميزان تغييراتي كه   . زند  هاي غير قابل جبراني به كودك مي        زيان
گيـرد، ممكـن اسـت     در مغز جنين در طول يك روز صورت مـي    

صدها برابر تغييراتي باشد كه در سرتاسر زندگي آن فرد صـورت            
العـاده زيـادي      ه بارداري اهميت فوق    ماه 9اين دوران   . گيرد    مي

گـذارد و      ماه همه چيز مادر روي جنين اثـر مـي          9دارد و در اين     
  .گيري مغز جنين اثر دارد همه چيز مادر در شكل

اگر اين مغز كاركرد درست خـود     .منشاء رفتار انسان مغز او است       
بنابراين هـر  . را از دست بدهد ،رفتار درستي هم نخواهيم داشت     

شود كه فرد شكل      شود ، سبب مي     ه زبان مغز ترجمه مي    چيزي ب 
ي جنيني و در هنگام تولـد    ها و در پايان دوره      پس از اين  . بگيرد  

گيـرد و آن      يك اتفاق بسيار بزرگ و مهم ديگـري صـورت مـي           
  .زايمان است 

اي  زايمان يك پروسه طبيعي است ، مثل غذا خوردن ، اما پروسه 
  .باشدداشته ي مادر و فرزند او تواند مشكالتي برا است كه مي

، انجـام زايمـان   “هاي دوران بـارداري    مراقبت”بنابراين عالوه بر    
طور قطع بايـد در   زايمان به . درست هم بسيار حايز اهميت است       

  .بيمارستان و يا يك مركز پزشكي معتبر صورت بگيرد 
آيد و قدم در محيطي       پس از طي اين دوران ، كودك به دنيا مي         

تـر از محـيط آرام و گـرم درون بـدن             رد كه بسيار پيچيده   گذا  مي
  .مادر است

هـا واحـد      در معـرض ميليـون    ي اول     نوزاد از همان لحظه   

به اين معني كـه او صـداهايي را   . گيرد  قرار مياطالعاتي  

 بينـد ،  كند و چيزهايي را مي شنود ، بوهايي دريافت مي     مي

  تبريك
و ششمين سالگرد تاسيس شوراي كتاب كودك و انتـشار يـازدهمين     چهل

ي  گـوييم و بـراي همـه      جلد فرهنگنامه كودكان و نوجوانان را تبريك مي       
 .كنيم  دوستان و ياران اين نهاد انديشمند آرزوي پويايي مي
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و فعـال  ي ا كند و حواس پنجگانـه     ي شير را حس مي      مزه

هـا را   هـا و دريافـت   مغز او بايد تمام ايـن داده    . شود    مي

  .كند  ها را تحليل مي ها و دريافت مغز او اين داده .تحليل كند 
شـود محـيط      اولين محيطي كه كـودك بـا آن آشـنا مـي           

اي نباشد و يا آن خانواده مختـل و           اگر خانواده .  خانواده است 
اين عامل جديد   . گذارد  يمتشنج باشد ، مستقيما در كودك اثر م       

  . شود  نيز به عوامل قبلي افزوده شده و تركيب مي
خانواده به عنوان يك واحد اجتمـاعي داراي روابـط بخـصوصي            

 در   رابطـه . است كه در هيچ واحد اجتماعي ديگري وجود نـدارد         
ها با    ي بين آن    درون خانواده يعني رابطه بين پدر و مادر و رابطه         

  .ا يكديگر ها ب ها و بچه بچه
نوزاد انسان بعد از طي دوران جنيني دايما در حال تغيير و تحول    
است و اين تغيير و تبديل دايمي تحت تـاثير عوامـل محـيط و               

  .اطالعات دريافتي از پيرامون است 
مساله بسيار مهم ديگر اين است كـه آيـا خـانواده منتظـر ايـن                

 يـا  از ورود او       پـذيرد و    كودك بوده يا نه ؟ او را با روي باز مـي           
ها باز به كودك بـاز   باز خورد تمام اين . ناخرسند و ناراضي است     

  .گردد  مي
تـرين تغذيـه      سـالم . ي ديگر نوع تغذيه كودك است         مساله

براي كودك شير مادر است و شير دادن پروسه و جرياني 

  .شود  است كه موجب رشد عاطفي كودك و مادر مي
. ي زن و شـوهر اسـت     رابطـه بناي محيط خانواده كيفيت       سنگ

آيا زن  . سازد    ترين عاملي است كه آينده فرزندان را مي         اين مهم 
كننـد ، بـراي مـسايل مهـم زنـدگي         و شوهر با هم مشورت مي     

آيا در خـانواده آرامـش و صـميميت      . ريزي مشتركي دارند    برنامه
كه در خانواده اساس ، مشاركت همه است يا           برقرار هست و اين   

هـا دخالـت    گيري  ها در فرآيند تصميم     كه بچه    و اين  ديكته كردن 
  .دارند يا نه 

البته اين مشاركت و مشورت با فرزندان بايد متناسب بـا سـن و              
ها باشد اين بـه معنـي انكـار نقـش جامعـه در تربيـت                  سال آن 

  . فرزندان نيست
كه بهترين     چيز را به كودك آموزش دهد اول اين        2خانواده بايد   

كه هم خـود و هـم ديگـران را دوسـت              م اين خودش باشد و دو   
  .داشته باشد و به حقوق ديگران احترام بگذارد

رفتارهاي پر خطر رفتارهايي اسـت     :و اما رفتارهاي پر خطر    

هاي بـسياري وجـود    كه با ريسك همراه است و در زمينه     

  .العاده دارد اما در سه زمينه اهميت فوق. دارد 

   رفتارهاي پر خطر جنسي–اول 
   رفتارهاي پر خطر اجتماعي عام مثل رانندگي– دوم
 رفتارهاي پر خطر مربوط به مصرف مواد ، خواه اين مواد            -سوم

  غذا باشد يا دارو يا مواد مخدر
العاده اين سه دسته رفتار در اين است كه مـستقيما             اهميت فوق 

بخشي از رفتارهاي پر خطر    . با زندگي و مرگ انسان ارتباط دارد      
شود ولـي بخـش       آموخته مي ) طور خالصه   به(اده  جنسي در خانو  

  .اعظم آن ناشي از عوامل اجتماعي است 

ي   ي مهم در اين زمينه اين است كه هر چـه مـا در زمينـه                 نكته
خطر ممنوعيت ايجاد كنيم ، گـرايش بـه رفتـار پـر        رفتارهاي بي 

  .ايم  خطر را تقويت كرده
كشاند و تنها  كاري مي  ها را به سمت پنهان      ها بچه   اين محدوديت 

در دنيـاي  . كنـد   ها تقويـت مـي   رياكاري و ظاهر سازي را در آن     
ها همه    بدون مرز امروزي و با وجود وسايلي چون اينترنت ، بچه          

ها آلوده نشوند و سقوط نكننـد   كه بچه براي اين. دانند  چيز را مي 
دليـل   ها بدهيم و بـي  هايي را كه خطري ندارد ، به آن         بايد آزادي 
  .ت و مانع ايجاد نكنيم محدودي
  .كاري است  ي دوم در مخفي مساله

رفتار پر خطر جنسي مثل حاملگي بيـرون از روابـط ازدواج و يـا               
هاي مقاربتي رفتارهاي پر خطر مربوط به مصرف ، مـواد             بيماري

  .مخدر اعتياد است 
كند و بر خالف گذشـته ،    نوع مواد مخدر نيز به سرعت تغيير مي       

نوع مواد مخـدر روبـرو هـستيم كـه بـسياري از        امروزه با صدها    
بدترين نوع اعتياد ، اعتياد تزريقي است كه        . ها ناشناخته است    آن

  .ايدز نيز از تبعات آن است 
شـوند كـه روابـط خـانوادگي         هـا ايمـن مـي       زماني بچـه  

مستحكمي وجود داشته باشد و مهر و محبتي بين اعـضا           
  . جريان داشته باشد 

اول . ترين رفتارها را بايد كنترل كرد  ول پرخطردر مورد اعتياد ، ا
ترين انواع آن بايـد   بايد اعتياد تزريقي را از بين برد و از خطرناك     

  .شروع كرد 
ي اعتياد عليرغم نيت خـوب ، ممكـن       متاسفانه آموزش در زمينه   

هـا ضـمن      مـثال در سـريال    . ي معكوس داشته باشد     است نتيجه 
هـاي آن ، نـشان داده         زشـتي تقبيح اعتيـاد و قاچـاق و نمـايش          

  .شود كه قاچاق راه سريع پول دار شدن است مي
ي آخر رفتارهاي پرخطر اجتماعي مثل رفتارهـاي راننـدگي            نكته

راننـدگي در  . انـد  كودكاني كه خود محور و خود پسند بزرگ شده 
  .هاست  توجهي مطلق به عابر و ساير راننده اين حال ، بي

هـا در آينـده       كـه فرزنـد آن      ترس اين بسياري از پدر و مادرها از       
زماني . آورند  ها را خشن و تجاوزگر بار مي        توسري خور نشوند آن   

تـر و بهتـر از        كند كه او باهوش     كه خانواده به فرزند خود القا مي      
هاي گرايش به رفتارهاي پر خطر را در آن هـا           بقيه است ، زمينه   

  .كند  تقويت مي
ها   تي باشد كه دوست و رازدار آن      اگر روابط ما با فرزندان به كيفي      

هـا   تـرين مـانع را در مقابـل سـقوط و اعتيـاد آن        باشيم ، بـزرگ   
  .ايم  وجود آورده به
ها بايد جرات كنند مسايل خـود را بـا مـا در ميـان بگذارنـد و         بچه

  .ها هستيم  مطمئن باشند در هر شرايطي پشتيبان و حامي آن
  

  و بازديد نوروزيديد 
  !دوستان عزيز

 از  )18/1/1388( از تعطـيالت نـوروزي        بعـد  ي  شـنبه   ين سه اول
به ديدار نوروزي با يكديگر درموسـسه  ،   بعدازظهر 6 تا   3ساعت  

  .يافته استاختصاص 
  .داريم مي  گرامي را  مقدمتان و  هستيم شما  راه به مچش


