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 مواضيعىالحلقةىالتعليمية:ى

 التنفر 
التعرف عىل كيفية تحديد حاالت التنمر 
داخل املدرسة وخارجها واألدوات الالزمة 
  لتعليم األطفال كيفية التعامل مع النزاع.

 ريت توأمانتاالرور ي
 
ون  التنفرتاإللكور

يف هذه الحلقة التعليمية، ستتعلم األرس 
اسرتاتيجيات لوضع حدود صحية ألطفالهم 
حول استخدام وسائل التواصل االجتامعي 

 واألمان عند استخدام اإلنرتنت. 

 تالفخدرات  تعاطي
تعرف عىل العوامل الخطرة املتعلقة 

 بتعاطي املخدرات مثل السجائر اإللكرتونية
واملاريجوانا وغريها من املواد املخدرة، 
وكذلك أدوات حول كيفية منع تعاطي 

  املخدرات عند الشباب.
 
 

 
 ت ي

 
ون  التبعيةتحبلتالسجائرتاإللكور

يف هذه الحلقة التعليمية، سيتعلم 
املشاركون كيفية تحديد املخاطر التي 

يشكلها استخدام منتجات السجائر 
اإللكرتونية، باإلضافة اىل التأثري االجتامعي 

والعاطفي للشباب الذين يستخدمون 
  .السجائر اإللكرتونية

 

 

انضم إلينا يف أمسية لحضور الحلقة التعليمية األرسية والتثقيفية حول موضوعات 

الوقاية مثل التنمر/ التنمر اإللكرتوين اإلنرتنت، واستخدام وسائل التواصل االجتامعي 

واألمان عند أستخدام اإلنرتنت، والوقاية من املخدرات وتدخني السجائر اإللكرتونية، 

والتواصل الصحي مع األرسة، واملزيد! سيتبادل الخرباء االسرتاتيجيات واألدوات العملية 

  حول كيفية إجراء محادثات هادفة مع الشباب فيام يتعلق بهذه املوضوعات.

للدخول اىل  Zoomسيتم نرش رابط  التسجيل املسبق لهذا األجتامع غري مطلوب.

قبل ثالثني دقيقة من بدء   www.sanjuan.edu/familyed األجتامع عىل

يرجى االتصال  ميكن توفري خدمات الرتجمة عند طلب ذلك مسبًقا. األجتامع.

لإلجابة عن  face@sanjuanأو  عن طرق االمييل  7929-971 (916)مبكتبنا عىل 

 أي أسئلة.

أذا كنت أنت أو تلميذك )تالميذك( بحاجة اىل رعاية خاصة متعلقة بإعاقة، مبا يف ذلك 

توفري مساعدة أو خدمات إضافية لغرض املشاركة يف أي برنامج أو خدمة أو نشاط ُمقدم 

اليك. يرجى القيام باألتصال بنا مبدة أسبوع عىل األقل قبل موعد النشاط املحدد ليك 

 يتنىس لنا بذل الجهود املناسبة لتقديم الرعاية لك.

وبرعاية   San Juanيرغب قسم مشاركة األرسة واملجتمع وبالتعاون مع برامج الوقاية يف مديرية تربية 

  يف دعوة األرس لحضور: TUPEومتويل 

سيتم تسجيل أسامء 

الحضور للمشاركة يف 

 سبحة الجوائز!
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