
کیوں؟

جذباتی معاونت کے 
اس پروگرام میں 

شرکت کیجیے:

فوائد 

 تربیت
اظہار اور 

مباحثے کے 
لیے جگہیں

مسائل سے 
نمڻنے میں مدد

فیملیز اور اسکول ایک ڻیم کے 
طور پر کام کرتے ہیں: 

آئیے اپنے بچوں کی فالح و 
بہبود کے لیے مل کر کام کریں۔

ہم اپنی منعقد کرده سرگرمیوں 
کے ساتھ اسکول میں آپ سے 

مالقات کے منتظر ہیں۔

بطور والدین ذمہ 
داریاں نبھانے 
کے ورکشاپس

پروگرام کے مواد کا 
جائزه لیجیے

جب آپ کے بچوں کو بڑھتی عمر سے پیدا 
 Komtü ہونے والے مسائل کا سامنا ہو، تو
آپ کو اپنے بچوں کی معاونت میں مدد دیتا ہے۔

بچے کی زندگی میں اہم ترین عوامل 
اس کی فیملی، اور اسکول ہوتے 

جذباتی مسائل بچپن میں ان کے اندر 
بڑوں، خصوصاً اپنے والدین کے 

ساتھ مناسب تعلق نه ہونے کی بناء پر 
پیدا ہوتے ہیں۔

درست معاونت کا مطلب ہے اعتماد، 
احترام اور موجودگی۔

Komtü پروگرام کے فوائد درج ذیل ہیں:

خود اعتمادی میں اضافہ

اظہاِر رائے اور جذبات پر قابو 
رکھنے میں ببہتری

اسکول میں مثبت ماحول کا قیام

دوستوں اور بڑوں کے ساتھ تعلقات 
کو مضبوط بنانا۔

والداؤں کے لیے تمام والدوں اور

ہیں۔ 



آپ کی باری!
چھوڻے سے بڑا ہونا ہر ایک کے 

لیے ایک تفریحی کھیل ہے۔
یہ ایک بالمعاوضہ 

پروگرام ہے جس کا مقصد 
اسکول میں جذباتی اور 

سماجی فالح و بہبود میں 
بہتری النا ہے۔

یہ 3 سے 12 سال 
کی عمر کے بچوں 
کے لیے مرتب کیا 

گیا ہے۔

اس میں مشترکہ 
موجودگی اور سیکھنے 
کے مثبت ماحول کو 
فروغ دینے کے لیے 
پوری اسکول کمیونڻی 

شامل ہے۔

یه مخصوص مسائل کے 
حامل ہر لڑکی اور 

لڑکے کی ضروریات 
کی تکمیل کے لیے 

فیملیز اور اسکول کو 
مدد دیتا ہے۔

کیا آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں گے؟ 
 آپ ہم سے اسکول میں مالقات کرسکتے ہیں یا پھر آپ

 Fundación Nous Cims کا پراجیکٹ

info@komtu.org  پر ہمیں تحریری مراسلہ بھی بھیج سکتے ہیں


