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أوقـف

العنف ضد األطفال



مركز تنمية الطفولة
بالتعاون مع

مركز الملكة رانيا لألسرة والطفل التابع لمؤسسة نهر األردن
يـقــدم

برامج للمؤسسات العاملة في مجال حماية الطفل

م                            البرنامج                           

 مفاهيم متكني املنظامت املجتمعية العاملة يف جمال احلامية

التخطيط اإلسرتاتيجي للمؤسسات العاملة يف جمال احلامية

املتابعة والتقييم

بناء املفاهيم واإلجتاهات اإلجيابية ملساندة ضحايا العنف األرسي

مهارات كتابة التقارير للعاملني اإلجتامعيني

مهارات اإلتصال والتواصل

”TOT“ تدريب املدربني
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م                            البرنامج                           

حقوق الطفل

مفاهيم محاية الطفل من اإلساءة والوقاية منها

تقدير حالة اإلساءة

مهارات املقابلة

محاية الطفل من االساءة والوقاية منها

الدخول إىل عامل الطفل

نحو تواصل أفضل مع اليافعني واليافعات

الصحة اإلنجابية

برامج الشباب التثقيفية حول الصحة اإلنجابية وعدوى فريوس اإليدز

نحو شباب قادر

مهارات احلياة األساسية للشباب

الفرد ودوائر التفاعل من حوله

لنبني وطنا

نتشابه ونختلف

التعرف عىل الذات

ال للعنف بني األقران

كن محيام

برنامج نامء ومشاركة الشباب

استخدام الدمى يف العمل مع األطفال »سلسلة حكايات سلحوف«

التعلم التفاعيل

توجيه السلوك وبدائل العقاب

إدارة الغضب
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البرامج التدريبية التي يقدمها مركز الملكة رانيا لألسرة والطفل 
للعاملين مع األهل واألطفال والشباب

هاتف 012255667
فاكس 012255606

جوال 0556911919 
ص.ب 90327  الرياض 11613 

اململكة العربية السعودية
info@childhoodme.com
www.childhoodme.com 
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األطفال من العنف 

2011

نرحب بمشاركتكم كمؤسسات ومجعيات ومراكز أو حتى كأفراد، علاًم بأنه 
سيتم  تنسيق األمور اللوجستية من خالل مركز تنمية الطفولة، وسيتوىل فريق 
مؤسسة هنر األردن مهام التدريب، مما يتامشى مع رؤية املؤسسة وإيامهنا بأمهية 
تبادل اخلربات للوصول اىل عدد اكرب من املستفيدين واملهتمني بشؤون األرسة 

واملجتمع.
نتطلع للتواصل معكم يف حال كانت لديكم استفسارات.

هاتف 4914999 6 962
فاكس 4916704 6 962

ص.ب 2943  عمان 11181 
اململكة األردنية اهلامشية
info@jrf.org.jo 

www.jordanriver.jo


