آنها برای انکشاف استراتیژی های ضروری
ایجاد روابط مثبت با اطفال شان برگذارمیگردد.

طرح عمدۀ پروگرام شامل است بر:
 .1ایجاد کردن وانکشاف استراتیژی ها جهت
کمک والدین غرض خلق روابط مثبت همر
ای والدین و اجتماع
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 .2مشورت وحمایت برای خانواده ها جهت
حفظ زبان اصلی/مادری همرای اطفال شان
 .3تعلیم وآموزش ده مورد حقوق ووجایب
اطفال ده آسترالیا
 .4معلومات ده مورد خدمات حمایتی
مهیا برای خانواده ها
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