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FARSI 

 ،یامرگناستررپس/ندیلاو

 ،گیداوناخ گیدنز شزومآ ھمانرب زا عیامتجا و حیور تمالس اب ھطبار رد دهش حالصا سیرد ھمانرب زا شیخب ناونعب
کیی د.ید دھاوخ شزومآ لیابوم ایھ هاگتسد و تنرتنیا زا حیحص هدافستا لیبق از لفتخم تعاوضوم هباردر ماش دنفرز

 ایھھاگتسد زا هدافتسا حیحص کرد تسا تیمھا زئاح ناتسریبد و ییامنھار عطقم نازومآ شناد ایرب ھک دیراوم زا
 )عیاقو و زیاجم اییند رد( داراف طباور رد رازبا نیا ھنوگچ ھکنیا و تسا عیامتجا ایھ ھناسر و صیخش کیینورتکلا
 ت.شاد دنھاوخ راثیت

 هدافتسا رد ار اھنآ و دینک رورم دوخ دنزرا فب دیناوت می امش ھک تسا ییاھتراھم زا تیسرھف تسا هدمآ ریز رد ھک دیراوم
 د.ینک تیامح فلتخم ایھ طیحم و ھسردم ،لزنم رد ریوانن فما و حیحص

نفلت هرامش ،سردآ ،امن( دیراذگن کارتشا ھب ار صیخش تاعالطا( 
ححیصروطبیعاجتمایاھھانسرردتلیافع 
وقیقح لئاسم ،لغش نداد تسد زا ،تسود نداد تسد زا دننام( تسردان راترف ھجیتن رد لیامتحا ایھدمایپ کرد( 
ییاھ سکع نتشاذگ کارتشا ھب ای و / سینج تاملاکم ھلمج زا ،دینکن تکراشم صیوصخ ای صیخش ثحابم رد 

 دنوش می قیلت سیکسھک


دینک یزھپر یعامتجایھا ھنسار از هدفاتسا از کار، یا ھسدرمتعاسا لوط در 

Common تیاس بو زا ،ریوانن فما و حیحص هدافتسا هرابرد رتشیب تاعالطا ایرب Sense Media ھکدکنی نددی 
 دراد رب رد دوشیم عیامتجا ایھ ھناسر و هارمھ یاھ نفلت لماش ھک تیاعوضوم هرابرد دییفم تاعالطا

https://www.commonsensemedia.org/cellphone-parenting. 

 دیلوت میوتانآ ،صیخش تشادھب و غولب هرابرد هدش حالصا ایھسرد لماش نینچمھ هداوناخ گیدنز شزومآ سیرد ھامرنب
هرابرد ناتدنزرا فب رتشیب یوگتفگ و ثحب ایرب د.شاب می نترفیذپ و در ایھتراھم و ،ناسنا رد لثم دیلوت لحارم ،لثم
 زاھک"ناواتننازوآم شاندیاربیسجن لائسمشزوآم"ابھطابررداریرشتبی یسردداومدنیاومیت تاعوضومنای
 دکنی تفاریدتساسرستدلابقندیلاوصوصخمیاتعالطازاکرمقریط

https://www.parentcenterhub.org/sexed/. 

 ندرک حرطم ای لاوس ھنوگرھ تروص رد افطل یم.رازگساپس نام نادنزرز فا تظافحم رد ھسردم اب امش ریاکمھ زا
 .دریگیبساتم نمابدوختارظن

 ،ددتمنارا

 وصصخم شزومآ لمعم

 دیکن مظیتن شارتعا تلاح /تامص ویر ار دوخ هاگتسد دیتسھ راک طیحم ای ھسردم رد ھکینامز
 )تحارستاتقودانن(م دکنی کچبسامن نمازاردوخهگاتسد
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