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 والدین و سرپرستان گرامی،

ها از آموزان چالش برانگیز و پیچیده باشد. نگرانیتواند برای بسیاری از دانشی ابتدایی به دبیرستان میگذار از مدرسه

تواند این دوران های بیشتر گاه میبابت تغییر حجم کار و محیط مدرسه، دوستان تازه، فشارهای اجتماعی جدید، و مسئولیت

 فرسا جلوه دهد.طاقترا 

 YWCA ی آموزان در گذار به دبیرستان را دریافته، و با مشورت هیئت مدیرهمترو ونکوور نیاز به حمایت از دانش

ی هفتم آموزان پایهای برای ساعات بعد از کالس دانشهای نوآورانهی سوری، برنامهمدارس ونکوور و مدارس ناحیه

 ترتیب داده است. 

برای نوجوانان به صورت آنالین از طریق زوم  YWCAهای آموزشی ، در حال حاضر برنامه۱۹-ابله با کویدبه منظور مق

(Zoomارائه می )های ی آنالین پس از ساعات کالس برای کسب مهارتی هفتم به یک دورهآموزان پایهشوند. دانش

شوند. شود دعوت میه به صورت هفتگی برگزار میگیری، و احترام به نفس در دبیرستان کبرقراری روابط سالم، تصمیم

ی خود، حفظ سالمت خود، ی هفتم در مدرسه و جامعهآموزان پایهآموزان، ضمن برقرای ارتباط با دیگر دانشاین دانش

 آموزند.مدیریت استرس، یافتن دوستان تازه، حل اختالف، و بسیاری موارد دیگر را می

 انجامد. شرکت در این دورهدقیقه به طول می ۳۰-۴۵وم برگزار شده، و هر جلسه جلسات حضوری آنالین از طریق ز

 کنندگان رایگان است.برای شرکت

 موضوع هفته
 آمدگوییمعرفی و خوش ۱

 ایهای رسانهپیام   ۲

 ها و هویتارزش    ۳

 های سالمدوستی    ۴

 و مدیریت استرس زندگی سالم  ۵

 اختتامیه و جشن  ۶

 میزگرد پرسش و پاسخ دبیرستان ی تشویقیجلسه
  

هایی مستقل جهت تقویت یادگیریشان در طول آموزان همچنین به صورت اختیاری از فعالیتعالوه بر جلسات زنده، دانش

( دریافت Family Chat-Time Booklet) زمان گفتگوی خانواده یها یک کتابچهمند خواهند شد. خانوادهدوره بهره

 باشد.هایی برای بحث و گفتگو و منابعی برای مرور دسته جمعی در منزل میخواهند کرد، که شامل پرسش

نید یا از آدرس با ما ارتباط برقرار ک youth@ywcavan.orgنام، از طریق ایمیل برای آگاهی بیشتر یا جهت ثبت

ywcavan.org/grade7register .دیدن کنید 
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