
  !)حديث االهل( الترن توكهال بكم في ا
 

بمجموع�ات فرصة المشاركة  بوجود مشرفيتيح لالباء و االمهات  الترن توك
وسائل االعالم، االس�تهالك، الوقاي�ة م�ن االدم�ان المواضيع التالية  في  للحوار

موجه لالهل ال�ذين ل�ديهم اطف�ال حت�ى  الترن توك. في العائلة و  النمو الصحي
هن�ا يلع�ب االه�ل . التربي�ة اليومي�ةللتعام�ل م�ع  عل�ى ال�دعم الترن ت�وكيحصل االهل في . سنة 14عمر 

آب��اء او امه��ات  8ـ  4حي��ث يلتق��ون ف��ي حلق��ات خاص��ة للح��وار مكون��ة م��ن . ال��دور الرئيس��ي بالنق��اش
 ش�رفمحلقات الحوار تتم بمرافق�ة . ويحاولون سوية ايجاد اجابات على االسئلة المتعلقة بالتربية والوقاية

موض�وع مش�ترك و في البداية يتم االتف�اق عل�ى . مدربة و الذين هم ايضا اباء وامهات مشرفةمدرب او 
و س�يتم تن�اول  يس�هل ال�دخول بالموض�وعالص�ور  بطاق�ات بوج�ودو. يتم اختيار المواد االعالمي�ة الحالي�ة

 :اسئلة، مثل
 

 ؟من التلفزيون ذو قيمة وفائدة للطفل كم" ◊
 "االطفال نعم او ال؟الكمبيوتر في غرفة " ◊
 "؟...عندنا تشكل سببا دائما للجدلاالنترنت والعاب الكمبيوتر " ◊
 "الجيب الذي يعتبرمناسبا؟ كم مصروف" ◊
 "كيف احمي طفلي من الكحول والمخدرات؟" ◊
 "ما الذي يقوي اطفالنا ويجعلهم مستعدين لكل ظروف الحياة؟" ◊

 
ئح التربوية تكون غالب�ا مفي�دة ف�ي التربي�ة الخبرات والنصة او ما يشبهها وتبادل االتفكير معا بهذه االسئل 

ومناقشة القضايا التربوية الحالية ف�ي االس�رة وايج�اد  الحديثالمفتوح يشجع على  ل الخبراتتباد. اليومية
 حلول مناسبة وسهلة التطبيق في الحياة اليومية 

الح��وار الت��ي تس��تغرق ح��والي  وف��ي حلق��ات"الخب��راء والخبي��رات م��ن خ��الل خب��رتهم التربوي��ة"االه��ل ه��م
والمج�ال للتفاع�ل وللتخفي�ف ع�ن ال�نفس او ال�تعلم م�ن االب�اء االخ�رين او ساعتين يوجد متسع م�ن الوق�ت 

 .مجرد االستماع لهم
 

 ايض��ا يلتق��ي االب��اء او االمه��ات ل��يس فق��ط ف��ي البي��ت، ب��ل بامك��انهم. مجاني��ةالمش��اركة باالحادي��ث دائم��ا 
ل ري��اض االطف��ال، الم��دارس، المق��اهي او م��ا ش��ابه ذل��ك لحلق��ات الح��وار اس��تخدام المنش��ئات العام��ة، مث��

 .الخاصة
 .المواضيع في الحوارات متنوعة وتركز على الظروف المعيشية الحالية لالسر

 
فبالنهاي�ة ل�دى جمي�ع االب�اء واالمه�ات مواض�يع و تح�ديات ، المختلف�ةجميع الثقاف�ات يخاطب  الترن توك

وبهذا يس�هل عل�ى ). لغة االم(ارات يستطيع الضيوف التحدث بلغتهم االصلية في الكثير من الحو. تشغلهم
 .االمور الخاصة جدا ذين لديهم اصول مهاجرة مناقشةالالعديد من االباء واالمهات 

 
 .يعتبر مكسب لجميع العائالت الترن توك

 !يمكنك المشاركة ايضا و انت
 

 .ء في الريف او في  المدينةموجود في جميع المقاطعات االدارية سوا الترن توك
 

  الرابطفي منطقتك تجدها في جهة االتصال 
 



ه��ا م��ن قب��ل وزارة الدول��ة وي��تم تمويل. ه��ي جمعي��ة حماي��ة الش��باب ف��ي بافاري��ا الت��رن ت��وكالمس��ؤول ع��ن 
وتمول كذلك من وزارة الدولة البافارية للصحة . البافارية  للعمل والشؤون االجتماعية واالسرة والتعاون

 .رعايةوال
 

 


