
ی این   جهت ثبت نام برای صنف یادگیر

هفته، لطف کنید به صفحه ما در 

www.sanjuan.edu/familyed  

 را در این برورسر سکن QRرس بزنید یا کد 

کنید تا شما را در فورم ثبت نام هدایت 

 . کنید

 

Loving Solutions  صنف آموزش خانواده یم باشد که برای یا راه حل  دوست دشتنی یک

ی که اطفال  ی والدین، رسپرستان، و مراقبیر را تربیت یم  ۱۰-۵خردسال با اراده قوی در سنیر

ی های ذیل را  ر اتیر اک کننده گان اسیر کنند، طرایح شده است. در صنف مجازی این هفته، اشیر

 یاد خواهند گرفت: 
ی طفل تان •  ایجاد ساختار برای کمک به یادگیر

 تغییر مسیر و بهبود چالش های رفتاری •

 مثبتایجاد یک محیط برای تشویق انتخاب های  •

 در خانه استفاده کنیدکه باید برای تربیت أطفال تان   دیگر از شیوه های و خییل  •

 

ی گرویه  ی مشارکنر با فعالیت های یادگیر این صنف آموزشر تعامیل خانواده بر اساس یادگیر

ی را بیشیر و عالقه افزایش پیدا کند وهمچنان  در قالب کتاب کار طرایح شده است تا یادگیر

 نماید.  ئهبرنامه های عمیل را برای استفاده در خانه ارا

 

دارید، لطف کنید  یاگر پرسش

 با ما تماس بگیرید. 

 

  7929-971-916 تیلفون:

 

  face@sanjuan.edu ایمیل:

 

 :حهصف
www.sanjuan.edu/familyed 

  
If you or your student(s) need a disability-related modification or accommodation, including auxiliary aids or services to participate in any program, service, or activity offered 
to you, contact our office at least one week before the scheduled event so that we may make every reasonable effort to accommodate you.  

 Family and) اداره تعامل خانواده وجامعه

Community Engagement Department)  پیش

 کش یم کند: 

Loving 

Solutions 

 

 

صنف ها هر هفته در روز های 

پنجشنبه و بصورت مجازی 

 برگزار می شود. 

تاریخ های بهاری سال 

۲۰۲۲  : 

o ۲۱ اپریل 

o ۲۸ اپریل 

o ۵ می 

o ۱۲ می 

o ۱۹ می 

o ۲۶ می 

o ۲ جون 

 ۷:۳۰عصر تا  ۵:۳۰مان: ز

   شام

این صنف بدون هیچ هزینه ای به 

خانواده های حوزه تعلیمی سان 

ه می گردد. اشتراک ئهوان ارا

کننده گان یک کتاب کار صنفی را 

قبل از شروع صنف بطور رایگان 

 دریافت خواهند نمود. 

 

 

http://www.sanjuan.edu/familyed
mailto:face@sanjuan.edu

