
الر�وونه: د ډوډی پر مهال دسترخوان تر

سن� یو �ه وخت خپل ماشوم سره خبری

وک�ی. لکه، خپل ماشوم �خه وپ�تی چی،

نن کم یو کار تاته ډیر په زړه پوری وه؟ او کوم

کار تاته په زړه پوری نه وه؟ تاسو هم په
همدی اړه خپل حالت ورسره شریک ک�ی.

وده و پرمخت�: د خپل تیر شوی وخت یادونه
وک�ی. د خپلی یوی زړه پوری خاطرکیسه ورته

وک�ی. لکه، د خپلی یوی پخوانی په زړه پوری

میلمستیا یاده ونه وک�ی. په یو ډول خپل

ماشوم ته ډاډ ورک�ی، که �ه هم هغه له خپلو

خپلوانو �خه لری دی بیا هم دوی به یو بل
سره په اړیکه کی اوسی او تل به سره خپل وی. 

د معلوماتو مهمه برخه: هغه مالت� او مینه
چې تاسو خپل ماشوم سره کوي د دوی په

وده کی هره ورځ له هر طریق نه مرسته کوی!
او هر هغه کوچنی عمل چی تاسو یی تر سره

کوی په آینده کی غ� بدلون راوړلی شی.

هغه لن� پیغامونه چې ستاسو د ماشومانو د زده

ک�ې سره مرسته کوي

د پالر او مور یا ساتونکي په تو�ه موږ باید �ه توقع ولرو؟
پالر،مور، او ساتونکي د زده ک�ې د �یم یوه مهمه برخه جوړوي. د دې دندې د ل� �ه اسانولو

لپاره موږ له ParentPowered سره شراکت ک�ی دی. هغوی به هره اون� موږ ته دری لن�
پیغامونه رالې�ي چې پکې به په زړه پورې حقایق او الر�وونې رالې�ي چې هم یې کارول اسانه

دي او هم د امریکا د متحده ایاالتو له �وون�یو سره سم دي او همداراز ستاسو د ماشوم په

زده ک�ه او وده کې مرسته کوي. تا او ستاسو له کورن� سره د مرستې په موخه
به تاسو د خپلې سیمې اړوندو سرچینو په اړه هم لن� پیغامونه ترالسه ک�ئ.

هر پیغام ستاسو د ماشوم د ودې، عمر یا �ول�ي سره برابر طرح
شوی. هر الر�ود د ور�نیو کارونو پر سر را�رخې�ي، لکه بس یا

مو�ر ته قدم وهل، د کالیو وین�ل یا پخلی.

د دې خپرونې ل��ت �ومره دی؟
په دا خپرونه کې ��ون وړیا دی، د ډې�ا او پیغامونو ل��تونه د

تطبیق وړ دي.

که وغواړم چې د دې پیغامونو رات� بند ک�م،
�ه باید وک�م؟

تاسو هرکله کولی شئ 70138 شمېرې ته د STOP کلمې په

لې�لو سره د دې پیغامونو ترالسه کول بند ک�ئ. د سیمې اړوند
STOP سرچینو د پیغامونو د بندولو لپاره 28922 شمېرې ته د

کلمه ولې�ئ. که زیاتی��ې پو�تنې لرئ یا د خپرونې په برخه کې

مرستې ته اړتیا لرئ، تاسو کولی شئ 70138 شمېرې ته د

HELP کلمه ولې�ئ او یا د ParentPowered له �یم سره د
support@parentpowered.com له الرې اړیکې �ین�ې ک�ئ.

د خپل تلیفون شمیرې په داخلولو سره تاسو په دی سره موافق یاست چې په پرو�رام کې مو نوم لیکنه وک�ه او د 70138 او 28922 �خه د ParentPowered �خه به پیغامونه ترالسه ک�ئ. پداسې
حال کې چې د نوم لیکنې لپاره هی� ل��ت نشته. تاسو کولی شئ هر وخت کولی شی دغه برنامه لغوه ک�ی، پیغام پا�ه کی STOP ولیکی او 70138 ته واستوۍ او یام موږ ته ایمیل واستوۍ

support@parentpowered.com
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