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 کلتورها میان در والدین بودن 
 

 خانواده های ای تشویق چهارهفته ۀبرنام
 گوناگونکلتوری ولسانی  ۀدارای سابق 
 (CALD) جهت شریک ساختن سفر 
 ساختن اطفال در آسترالیا وکمک بزرگ 
 ضروری یآنها برای انکشاف استراتیژی ها 
 ارمیگردد.گذایجاد روابط مثبت با اطفال شان بر 

 
 گرام شامل است بر:پرو ۀطرح عمد

 
 وانکشاف استراتیژی ها جهت ایجاد کردن .1

 روابط مثبت همر خلقکمک والدین غرض  
 ای والدین و اجتماع

 
 مشورت وحمایت برای خانواده ها جهت .2

 حفظ زبان اصلی/مادری همرای اطفال شان 
 

 حقوق ووجایب ده مورد  تعلیم وآموزش  .3
 اطفال ده آسترالیا 

 
دمات حمایت .4  یمعلومات ده مورد خ 

 مهیا برای خانواده ها 
 

 حمایت همراه با دیگر  ۀایجاد شبک .5
 در اجتماع CALDخانواده های 

 
 برای: 

 دارای CALDوالدین و مواظبت کنندگان 
 ُمختلفکلتور و ل سان  

 
 :چی وقت

 
 وقت:

 
 محل:

  
 مصارف

 ندارد صرفم
 

 مانیاگر ایجاب نماید خدمات ترج یادداشت مهم:
 پروگرام بدون اطفال است۔یک مهیا میباشد۔ این  

 
 رفتن قبلی ضروری میباشدگیا وخت  لطفاْ بُکنگ پسجای محدود است 

زنگ بزنید 9705 3200ۀ پ به شمارگرو ۀنک کنندهیا همآ  Vijeta Uppal لطفاْ برای  
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Tuesday 28th Feb, 7th, 14th & 21st March

3.45pm-6.00pm

Hampton Park Community House, 
16-20 Stuart Ave, Hampton Park


