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دانش آموز کالس اول در اسپو  4000بھ  Vahvuusvarisدر این پائیز  –ھر موفقیتی ارزش جشن گرفتن دارد 

)Espoo .یاد می دھد کھ نقاط قوت خود را شناسایی کنند (  

کنند و سرپرستان آنھا، برای  ) بھ دانش آموزانی کھ مدرسھ خود را در کالس اول شروع می  Espooشھرداری اسپو (
بر اساس سلایر بنیان گذاری   Ilon palautusبستھ   - !Huomaa hyvä شناسایی نقاط قوت کودکان کمک ارائھ می کند.

) Espooبرای مدارس و دانش آموزان در اسپو ( Positive Learningشده و مجموعھ است کھ توسط شرکتی بھ نام  
رای دانش آموز ان کالس اول طراحی شده، بخشی از اھداف برنامھ رشد این مجموعھ کھ ب طراحی شده است.

Hyvinvoiva Espoo ) است کھ برای تقویت سالمت و رفاه ذھنی و روانی اھالی اسپوEspoo در نظر گرفتھ شده (
  است.

 
  این اپلیکیشن و آموزش، بھ کل خانواده کمک می کند کھ ھر روز مسائل خوب را مورد توجھ قرار دھند 

این ھمایش  شامل شش ھمایش اینترنتی برای سرپرستان بھ زبانھای فنالندی، سوئدی و انگلیسی است. Ilon palautusبستھ 
ھای اینترنتی ھستھ امور پرورشی مثبت را باز می کنند: تجربیات موفقیت کوچک ھم ارزش توجھ دارند و اعتماد بھ نفس را 

 موفقیت ھای بعدی تالش می کند. تقویت می کنند کھ با نیروی آن، کودک برای
 

 را ھم دریافت می کنند تا با تلفن ھمراه یا با کامپیوتر از آن استفاده نمایند. Huomaa hyväسرپرستان کودک اپلیکیشن 
  توزیع می شود.  Wilmaراھنماھا برای شروع بھ استفاده، در ھمایش ھای اینترنتی و با پیام از طریق 

این خدمات دیجیتالی کھ بر اساس پژوھش ھا در حوزه علوم پرورشی طراحی شده، اطالعاتی در مورد نقاط قوت شخصیت و  
وسایل ملموس و  د از ھمدردی، ایستادگی و کنجکاوی.نقاط قوت شخصیت عبارتن تقویت نمودن این نقاط قوت ارائھ می کند.

 واقعی بھ عنوان وسایل کمکی بکار می روند کھ سرپرست می تواند بھ کمک آنھا نقاط قوت کودک را رشد و پیشرفت دھد.
 این آموزش برای آموزگاران کالس اول ھم در ماه سپتامبر مطابق با برنامھ زمانی آموزشی ارائھ می شود. 

 
  وری و ھمایش ھای اینترنتی کھ برای سرپرستان کودک در نظر گرفتھ شده اند آموزش حض



 

  

  

 
 

در سالن اوتا سالی  20تا  18ساعت  25/10/2022آموزش حضوری فنالندی زبان برای سرپرستان کودک در تاریخ 
)Otasali ) دبیرستان اوتانیھ می (Otaniemen lukio آدرس) (Tietotie 6.پخش می   این برنامھ  ) برگزار می شود

 نیازی بھ ثبت نام نیست، خوش آمدید!  شود.

 اینترنتی): -ھمایش ھای اینترنتی (زنده
 ، ز�ان سوئدی 19.30تا  18.00/ ساعت  10/ 26 •
 ، ز�ان انگل�� 19.30تا  18.00/ ساعت  10/ 31 •
 ، ز�ان فنالندی19.30تا  18.00/ ساعت 11/ 1 •
  ز�ان فنالندی،  19.30تا  18.00/ ساعت 11/ 2 •
 ، ز�ان فنالندی19.30ا ت 18.00/ ساعت 11/ 3 •

 
:  لینک ھا برای ھمایش ھای اینترنتی در زمان نزدیکتر بھ روز برگزاری، در این صفحھ پخش می شود

oo.fi/ilonpalautusesp. 
 

Hyvinvoiva Espoo ) یکی از چھار برنامھ رشد و ترقی اسپوEspoo.در این  ) در این دوره ھیئت نمایندگی شھر است
 . بازگشت از دوران کرونا و پیشگیری از مشکالت روحی و روانی توسعھ داده می شود برنامھ از جملھ راه حل ھایی برای 

 
#HyvinvoivaEspoo   #VälmåendeEsbo   #HealthyEspoo 

 پرورش و تربیت مثبت یادگیری و رفاه را تقویت می کند. 
 

 
 

https://www.espoo.fi/fi/ilonpalautus
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