ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت از اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری اﻧﺗﻘﺎل ﮔروھﮭﺎی
ﺗﺎزه وارد )(STRONG
ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺟدﯾد ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺳﯾﺎر ﭼﺷﻣﮕﯾری در زﻧدﮔﯽ ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن ﻣﯾﺷود .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾرات زﯾﺎدی ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺷوﻧد :زﺑﺎن ،ﻣدرﺳﮫ ،دوﺳﺗﺎن،
ﻓرھﻧﮓ و ﺟواﻣﻊ ﺟدﯾد .ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺗﺎزه وارد دارای ﻧﻘﺎط ﻗوت زﯾﺎدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ رﺷد ﻣوﻓﻘﯾت آﻧﮭﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا وﻓﻖ ﻣﯾدھﻧد،
ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،در ﺑﻌﺿﯽ ﻣواﻗﻊ ،ﮐودک ﯾﺎ ﺟواﻧﯽ ﺗﺎزه وارد ﺑودن ،ﻣﻣﮑن اﺳت دﺷوار ﺑﺎﺷد ،زﯾرا ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺗﻘﺎل )ﺑﮫ ﻣﺣل ﺟدﯾد( زﻣﺎن ﺑر اﺳت .ھﻣﮫ
اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯾری ،ﻣﺷﺎرﮐت و ﺗﺟرﺑﯾﺎت آﻧﮭﺎ در ﻣدارس ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑر رواﺑط آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﻣﺗﺎﯾﺎن ﺧود ،ﺣس ﺗﻌﻠﻘﺷﺎن و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ
ﺑر ﺳﻼﻣﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد.
در طﯽ اﯾن اﻧﺗﻘﺎل ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن از ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷوﻧد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﻘﺎط ﻗوت ﻣوﺟود
و ﺑﮭﺑود ﺳﻼﻣﺗﯽ آﻧﮭﺎ در ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻣﺣﯾط ھﺎ و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺟدﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ  STRONGﺑرای اراﺋﮫ ﭼﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت.

 STRONGﭼﯾﺳت؟
 STRONGﺑرﻧﺎﻣﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻓزاﯾش اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺗﺎزه وارد اﯾﺟﺎد ﺷده و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی و راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ را
ﺑرای ﺳﮭوﻟت در اﻧﺗﻘﺎﻟﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﺟدﯾد ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﻧد STRONG .ﻧﻘﺎط ﻗوت ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد آﻧﮭﺎ را ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ،ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎﯾﯽ را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ ﮔزﯾﻧﮫ
ھﺎی ﻣﺛﺑت اﻧﺟﺎم دھﻧد و ﺣﺳﯽ از ﺗﻌﻠﻖ را ﺗروﯾﺞ دھﻧد.

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

ﻧﺣوهی درک و ﺣل
ﻣﺷﮑﻼﺗﺷﺎن ،ﭼﮫ در
ﻣدرﺳﮫ ،ﭼﮫ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن
و ﺧﺎﻧواده

ﻧﺣوه اﯾﺟﺎد اھداف ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی و اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎﺗﯽ
ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ

"ﻣن ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫای ﻣﮭﻣﺗرﯾن
ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ ھﺳﺗﻧد .ﺧوب ،ﻣﺎ ﺗﻣرﯾﻧﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ را
دوﺳت داﺷﺗﯾم ،اﻣﺎ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫای ﭼﯾزی اﺳت
ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧد .ھر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
ﻣوﻗﻌﯾت اﺳﺗرس زا ﺑﺳر ﻣﯾﺑرﯾد ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر
ﻣﯾﺎورﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد و از ﭼﮫ
ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﭼﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺷده و ﭼﮕوﻧﮫ ﺷراﯾط را ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﯾد ،از دﯾدﮔﺎه
دﯾﮕری ﺑﮫ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد و ﭼﮕوﻧﮫ ﺧود را ﻗوﯾﺗر
ﺑﺳﺎزﯾد ".ﯾﮏ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﺟوان

ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺳﺎﻟم )ﻣﺛل اﺳﺗﻔﺎده از
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی آرامﺑﺧش؛ اﺳﺗﻔﺎده
از اﻓﮑﺎر ﻣﻔﯾد در ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎی
اﺳﺗرس زا(

ﻧﺣوهی ﺗﺷﺧﯾص اﺣﺳﺎﺳﺎت
و اﺳﺗرس ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯾر
آﻧﮭﺎ ﺑر ﮐودﮐﺎن/ﺟواﻧﺎن و
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﻧﺗرل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﻧﺣو اﺣﺳن

ﻣزاﯾﺎی  STRONGﭼﯾﺳت؟
ﻣﺎ اﻣﯾدوارﯾم ﮐﮫ ﻣﺷﺎرﮐت در  STRONGﺑﮫ ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن در ﻣوارد زﯾر ﮐﻣﮏ ﮐﻧد:

اﻓزاﯾش اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری
ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﻣﮭم ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ای و ﺣل ﻣﺷﮑﻼت
اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط و ﺗﻘوﯾت رواﺑط

ﺳﺎﺧﺗﺎر  STRONGﭼﯾﺳت؟

ھرﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ ﻓردی ﺑﺎ
ﺗﺳﮭﯾل ﮔر ﺑرﻧﺎﻣﮫ  STRONGﻧﯾز ﺧواھد
داﺷت .ﻓرد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در طول اﯾن
ﺟﻠﺳﮫ ﻧﻘﺎط ﻗوت و ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی ﺧود در
طول ﺳﯾر ﻣﮭﺎﺟراﺗش ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا را
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﮑﻧد.

اﯾن ﮔروه ﺗوﺳط ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺳﻼﻣت روان
)ﻣﺛل :ﻣددﮐﺎران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ رواﻧﺷﻧﺎﺳﺎن( و/ﯾﺎ
ﺗﺳﮭﯾل ﮔران ﺑﺎ ﺳواﺑﻖ ﮐﺎر در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﻼﻣت روان
اداره ﻣﯾﺷود.

اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ دارای  10ﺟﻠﺳﮫ ھﺳت .ھر ﺟﻠﺳﮫ
ﯾﮏ ﺳﺎﻋت طول ﻣﯾﮑﺷد و ﺑر ﻣوﺿوﻋﺎت
ﻣﺧﺗﻠف در اﯾﺟﺎد ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺟدﯾد ﺑر ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗﻣرﮐز ﻣﯾﮑﻧد.

واﻟدﯾن و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﮐودﮐﺎن/ﺟواﻧﺎن ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت در  STRONGﭼﮫ
ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﻧﺟﺎم دھﻧد؟
واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣﻧﺑﻊ ﺣﻣﺎﯾت و ﻧﻔوذ ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﻓرزﻧدان ﺧود ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺎ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯾدھﯾم .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯽ/ﺳرﭘرﺳت در طول ﺑرﻧﺎﻣﮫ  STRONGﺑﮫ طور ﻋﻼﻗﻣﻧد و ﻣﺗﻌﮭد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.
در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﭼﻧد روش اﺷﺎره ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺷﺎرﮐت در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯾﮑﻧﯾم:

در ﻣورد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﺑرﻧﺎﻣﮫ  STRONGﻣﯽآﻣوزد ،ﮐﻧﺟﮑﺎوی ﻧﺷﺎن دھﯾد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﺑﻌد از ھر ﺟﻠﺳﮫ از او
ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎﯾل اﺳت ﻣوﺿوع ﺟدﯾدی را ﮐﮫ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارد؟
ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎﯾﯽ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑرﺧﯽ از ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی  STRONGرا ﺗﻣرﯾن ﮐﻧد .ھر ھﻔﺗﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت آرام ﺑﺧش ﺟدﯾد آﺷﻧﺎ ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ از اﺳﺗرس او در ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﻧﺎاﻣﯾد ﮐﻧﻧده
و ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷدن ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺷود.

از ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی آرام ﺑﺧﺷﯽ را ﮐﮫ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ  STRONGﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﻧﯾز ﺑﯾﺎﻣوزد.
ﻣوﻓﻘﯾﺗﮭﺎی ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺗﺟﻠﯾل ﮐﻧﯾد ،ﺑوﯾژه اﮔر او ﻣﮭﺎرت ﺟدﯾدی را ﮐﮫ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ  STRONGﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت
در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﺎن دھد.
• ﯾﮏ ﻣﮭﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫای ﺟدﯾد )رده ﺑﻧدی ﻣﻧﺎﺳب اﺣﺳﺎﺳﺎت( ﮐﻧﺎر آﻣدن ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎی اﺳﺗرس زا
ﻣﺛل درس ﺧواﻧدن ﯾﺎ اﻣﺗﺣﺎن دادن
• ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺟدﯾد ﺣل ﻣﺷﮑﻼت از ﻗﺑﯾل راه ﺣﻠﮭﺎی اﯾده ﭘردازی ﺑرای ﺣل اﺧﺗﻼﻓﺎت ،ﺗﺷﺧﯾص ﻣراﺣل
ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ھدف ﻣﮭم
ﺗﻣﺎس ﺧود را ﺑﺎ ﻓرد ﺗﺳﮭﯾل ﮔر اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ اداﻣﮫ دھﯾد و ﻣوﻓﻘﯾتھﺎ و ﭼﺎﻟﺷﮭﺎی ﻓرزﻧدﺗﺎن ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی ﺑﯾﺷﺗری
ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،را ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد.
 STRONGﻣﯾﺗواﻧد ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ و راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻔﯾدی را ﺑرای ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھد ﺗﺎ ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﺎزﮔﺎر ﺷود .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد  STRONGدر ﻣواردی ﮐﮫ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺑﺎﻧﻔوذ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت ﯾﺎدﮔﯾری ﮐودﮐﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﺛر ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ
ﻣﯾﮑﻧﯾم درﺑﺎره آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن در  STRONGﻣﯽ آﻣوزد ،اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ او ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ از ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺟدﯾدش اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد!

