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YPN مادر ،Z~

من بسیار خوشحالم که

یک سیستم حمایتی دارم

تا من را در این بارداری
راهنمایی کند.

پشتیبانی می کند دانش آموز

توانمندسازی.

از سال 1985

برنامه برای

پدران و پسران

زموږ دنده:زموږ دنده:موږ سره اړیکه ونیسئ:موږ سره اړیکه ونیسئ:

د باور، شخصي مسؤلیت،
روغتیا او کورن� سوکال� د

رامن�ته کولو لپاره د تعلیم او

�ولنې سرچینو له الرې د مالت�

شبکه جوړه ک�ئ.

هر کجا که در سفر
والدین خود هستید، ما

اینجا هستیم تا شما را

حمایت کنیم، آموزش

دهیم و توانمند سازیم!



د YPN خدمتونه:

YPN د زی�ون دمخه، مور او پالر او د ماشوم/
کورن� پراختیا تعلیمي نصاب وړاندې کوي؛ د

�روپونو او کور لیدنو له الرې، والدینو ته چې د
0 �خه تر 5 کلونو پورې ماشومان لري. موږ د
مور او پالر د سفر په هره مرحله کې د هغوی

د مالت�، تعلیم او �واکمنولو لپاره مختلفو
کورنیو ته یو ل� خدمات وړاندې کوو. موږ

پوهی�و چې د ماشوم وده کول ممکن

ستونزمن وي، حتی د ډیری چمتو کولو لپاره؛

د همدې دلیل لپاره، موږ دلته یو (زموږ په
�ولنه کې �ولې کورن�.)

چه گروه هایی به نظر می رسند:

والدین قبل از تولد

گروهی از مادران دارای کودکان پیش

دبستانی، نوزادان،

      نوزادان و کودکان نوپا
گروه پدر

تسهیل کننده های چند زبانه

خانواده هایی از فرهنگ های مختلف
مجرد، زوج، متاهل، والد مشترک

توسط داوطلبان دلسوز اجرا شود

آنچه می توانید انتظار داشته باشید:

جلسات هفتگی در یک محیط حمایتی و بدون

قضاوت.

دسترسی به فروشگاه We Care - فروشگاه

YPN به خانواده ها امکان دسترسی به پوشک،
لباس، محصوالت کودک، اسباب بازی، کتاب

و موارد دیگر را می دهد!
حمل و نقل رایگان به گروه

غذای رایگان و مراقبت از کودک در محل

بازدید از خانه در دسترس است

کلیه خدمات بدون هیچ هزینه ای برای شما
مطالعه و برنامه های توسعه جوانان، ارزیابی

ها، ارجاعات و منابع در صورت نیاز


