
راهنمایی: در وقت صرف غذا با فرزندتان

صحبت نمایید. در مورد وضعیت جریان

روز شان از آنها بپرسید. ممکن بپرسید چی
چیزی خوبی امروز به آنها اتفاق افتاد؟

رشد:این ارتباط با فرزندتان را ادامه دهید.

حال خاطرات مورد عالقه خود از فامیل خود

را به اشتراک بگذارید. ممکن از یک مهمانی
مورد عالقه، یا تجارب را که در کنار خانواده از
آن لذت برده اید، به یاد بیاورید. به فرزندتان

اطمینان بدهید که حتی اگر خویشاوندان دور

هم هستند، شما برای همیش عضو آن

خانواده خواهید بود.

معلومات ارزنده: محبت و حمایتی را که

شما به فرزندتان نشان می دهید، سبب رشد

روزمره آنها در هر عرصه می شود. هر آن چیز

کوچک را که شما در ین مورد انجام میدهید،

تفاوت هایی بزرگی را به بار خواهد آورد.

پیام های که پروسه آموزش اطفال شما را تقویت میبخشد

 به حیث والدین یا مراقبت کننده باید چه توقع داشته باشم؟
والدین و مراقبت کننده گان بخش مهمی از تیم آموزشی را تشکیل میدهند. ما برای آسان

کردن این نقش با ParentPowered شریک شده ایم. آنها هر هفته به ما سه پیام کوتاهی

خواهند فرستاد که شامل حقایق خیلی جالب و رهنمود های که به کاربردن آن اسان است

بوده و مطابق نصاب مکاتب ایاالت متحده اند و همچنان با طفل شما کمک میکند تا
آموزش دیده و رشد کند. همچنان به هدف حمایت از شما و خانواده تان

معلومات مربوط به منابع موجوده در منطقه خویش را بدست خواهید آورد.

هرپیامی که بدست میاورید مطابق به مراحل رشد ، عمر یا صنف

که طفل شما در آن درس میخوانند، میباشد. و هر رهنمودی که
بدست میاورید، بر امور روزانه میچرخد، مثال قدم زدن به سوی

بس یا موتر، کاالشویی، یا پخت و پز.

قیمت این همه چقدر است؟

در حالیکه اشتراک در این خدمات رایگان است، مصارف دیتا و
پیام شاید تطبیق شود.

اگر بخواهم بدست آوردن پیام ها را توقف
دهم، چی باید کرد؟

شما میتوانید هر زمانی با فرستادن کلمه STOP به شماره

70138 بدست آوردن پیام ها را توقف دهید. برای توقف دادن
پیام ها در رابطه به منابع موجوده در منطقه تان کلمه STOP را
به شماره 28922 بفرستید. اگر سواالت دیگری دارید و یا در
رابطه به برنامه سوالی دارید، میتوانید کلمه HELP را به شماره

70138 بفرستید و یا به تیم ParentPowered با ایمیل آدرس
support@parentpowered.com ایمیل بفرستید.

با وارد کردن شماره تیلفون، شما موافق اید که در برنامه ثبت نام میکنید، و پیام های متنی ParentPowered را از شماره های 70138 و 28922 دریافت می نمایید. ثبت نام در این برنامه رایگان
میباشد. دریافت و یا ارسال پیام ها ممکن انترنت شما را صرف کند. شما می  توانید دریافت پیام  های متنی ParentPowered خود را هر زمان که بخواهید با ارسال نمودن STOP به 70138 لغو

support@parentpowered.com را به 70138 ارسال کنید، ویا هم میتوانید از طریق ایمیل با ما به تماس شوید ParentPowered HELP کنید. برای دریافت راهنمایی دربارٔه

ParentPowered
ایجاد کننده


