
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان، تآنھا با تغییرات زیادی مواجھ میشوند: زبان، مدرسھ، دوسمیشود. در زندگی کودکان و جوانان چشمگیری  بسیار تغییرات باعث بھ یک کشور جدیدنقل مکان 
ی کھ خود را با زندگی در کانادا وفق میدھند، موفقیت آنھا در زمانرشد فرھنگ و جوامع جدید. کودکان و جوانان تازه وارد دارای نقاط قوت زیادی ھستند کھ بھ 

 کمک میکنند. 

ھمھ  بر است.  زمان بھ محل جدید)( انتقال ھمرحل دشوار باشد، زیرا سازگاری بامکن است م بودن، تازه وارد یکودک یا جواندر بعضی مواقع،  با این حال،
حس تعلقشان و بھ طور کلی   ،روابط آنھا با ھمتایان خود ررس تاثیر بگذارد. ھمچنین میتواند باآنھا در مد یاتاین تغییرات میتواند بھ یادگیری، مشارکت و تجرب

 سالمتی آنھا تاثیر بگذارد. رب

 موجود نقاط قوت استفاده از  از حمایتھا و برنامھ ھای اضافی بھره مند شوند. این برنامھ ھا و حمایتھا بھ منظور جوانان کودکان و ، ممکن استدر طی این انتقال
 برای ارائھ چنین حمایتی ایجاد شده است. STRONGبرنامھ  در ھنگام استفاده از این محیط ھا و تجربیات جدید در نظر گرفتھ شده اند.  و بھبود سالمتی آنھا

STRONG   چیست؟ 
STRONG  بھ منظور افزایش انعطاف پذیری کودکان و جوانان تازه وارد ایجاد شده و بھ آنھا کمک میکند تا مھارتھای و راھکارھایی را  برنامھ ایست کھ

گزینھ نقاط قوت منحصر بفرد آنھا را ارتقا می بخشد، مھارتھایی را بھ آنھا می آموزد کھ  STRONGدر انتقالشان بھ محیط جدید بھبود بخشند.  سھولت برای 
  دھند. ت انجام دھند و حسی از تعلق را ترویج ھای مثب

 

STRONG  آموزش میدھد؟  را چھ چیزی 
 شرکت کنندگان موارد زیر را می آموزند: 

 

ی تشخیص احساسات نحوه
و استرس، چگونگی تاثیر 
آنھا بر کودکان/جوانان و 
چگونگی کنترل  آنھا بھ 

 نحو احسن 

نحوه استفاده از مھارتھای 
(مثل استفاده از سالم مقابلھ 

بخش؛ استفاده فعالیتھای آرام
 قعیتھایاز افکار مفید در مو
استرس زا) 

 
نحوه ایجاد اھداف، برنامھ 

م اقداماتی انجاو   ریزی
 بھ آنھا دستیابی برای 

  
 ی درک و حلنحوه                 

 مشکالتشان، چھ در                 
 چھ با دوستان  ،مدرسھ               
 و خانواده                   

 

 ؟ چیست STRONGمزایای 
 : کند بھ کودکان و جوانان در موارد زیر کمک  STRONGامیدواریم کھ مشارکت در  ما

 
 

مھمترین  ایمن فکر میکنم مھارتھای مقابلھ"
مھارتھا ھستند.  خوب، ما تمرینات و برنامھ را 

چیزی است  ای مقابلھ دوست داشتیم، اما مھارتھای
ھر زمانی کھ در میماند. شما باقی  کھ ھمیشھ با

، ھمیشھ بھ خاطر بسر میبریدموقعیت استرس زا 
و از چھ  دانجام دھیباید کھ چھ کاری  دمیاوری
بھ شما توصیھ ھایی  ، چھداستفاده کنی باید کلماتی
چگونھ شرایط را مدیریت کنید، از دیدگاه  شده و

و چگونھ خود را قویتر دیگری بھ آن نگاه کنید 
  شرکت کننده جوانیک  بسازید."

   مقابلھ ای و حل مشکالت یادگیری مھارتھای مھم  

 و تقویت روابط  طایجاد ارتبا

 برنامھ حمایت از انعطاف پذیری انتقال گروھھای
  (STRONG)   تازه وارد 

 افزایش انعطاف پذیری 



 چیست؟   STRONGساختار
 

 

جلسھ ھست. ھر جلسھ  10این برنامھ دارای 
موضوعات یک ساعت طول میکشد و بر 

شرکت ر مختلف در ایجاد مھارتھای جدید ب
 کنندگان تمرکز میکند. 

 متخصصین سالمت روان توسط این گروه 
(مثل: مددکاران اجتماعی یا روانشناسان)  و/یا 

تسھیل گران با سوابق کار در زمینھ سالمت روان 
 اداره میشود. 

با فردی یک جلسھ ه ھرشرکت کنند
خواھد نیز  STRONGتسھیل گر برنامھ 

داشت. فرد شرکت کننده در طول این 
جلسھ نقاط قوت و حمایتھای خود در 
طول سیر مھاجراتش بھ کانادا را 

  شناسایی میکند. 
 

چھ  STRONGوالدین و سرپرستان برای حمایت از کودکان/جوانان برای مشارکت در 
 میتوانند انجام دھند؟ 

بھ ھمین علت، بسیار مھم است کھ  تشخیص میدھیم.  برای فرزندان خود باشند. ما این موضوع را یوالدین/سرپرستان میتوانند منبع حمایت و نفوذ خوب
  م. یداشتھ باشمتعھد  عالقمند وبھ طور  STRONGشما را بھ عنوان ولی/سرپرست در طول برنامھ 

 : میکنیمتشویق بھ مشارکت در این زمینھ در اینجا بھ چند روش اشاره شده است کھ شما را 
 

 بھ عنوان مثال، بعد از ھر جلسھ از او  کنجکاوی نشان دھید.آموزد، می STRONGدر مورد آنچھ کھ فرزندتان در برنامھ 
  ؟ شما بھ اشتراک بگذاردکھ یاد گرفتھ است با را  موضوع جدیدیاست  بپرسید کھ آیا مایل

 
 ھر ھفتھ فرزند شما. تمرین کندرا  STRONGبرخی از مھارتھای  کھ بتواند  را شناسایی کندموقعیتھایی کمک کنید تا  بھ فرزندتان

 موقعیت ھای ناامید کننده در او کمک کنند تا از استرس خواھد شد. این فعالیتھا میتوانند بھ فرزند شما آشنا جدید بخش  فعالیت آرامیک  ا ب
 عصبانی شدن کاستھ شود. و

 
 شما یا سایر د گرفتھ است، بھ یا STRONGتا فعالیتھای آرام بخشی را کھ از برنامھ از فرزندتان بخواھید 

 . بیاموزد نیزعضای خانواده ا
 

 گرفتھ است یاد  STRONGاگر او مھارت جدیدی را کھ از برنامھ بویژه  موفقیتھای فرزندتان را تجلیل کنید،
 نشان دھد. در خانھ یا در خارج از خانھ 

 موقعیتھای استرس زا مناسب احساسات) کنار آمدن با رده بندیجدید ( ایمقابلھمھارت  یک •
 مثل درس خواندن یا امتحان دادن   

  لحل اختالفات، تشخیص مراح ایده پردازی برای از قبیل راه حلھای حل مشکالتجدید  ھایمھارت •
 برای نیل بھ یک ھدف مھم  

 
 بیشتری ھا و چالشھای فرزندتان کھ ممکن است بھ حمایتھایو موفقیت ادامھ دھید این برنامھ  را با فرد تسھیل گر تماس خود

  کنید.  روز رسانی بھرا ، نیاز داشتھ باشد

 
STRONG   ما میدانیم کھ  عین حال،  در با زندگی در کانادا سازگار شود. ارائھ دھد تا میتواند مھارتھا و راھکارھای مفیدی را برای فرزند شما
بھ شما توصیھ  کمک کنند، بسیار موثر ھستند.  یادگیری کودکانبھ تقویت میتوانند  بانفوذبزرگساالن در مواردی کھ  STRONG انند برنامھ ھایی م

 ، اطالعات بیشتری کسب کنید و بھ او کمک کنید تا از مھارتھای جدیدش استفاده کند! می آموزد STRONGدر  باره آنچھ کھ فرزندتاندرمیکنیم 
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