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كيف يجب الّترويج لحياة العائلة، سلسلة 
َفّن تربَية األوالد للمجموعاِت الّصغيرة؟ 

فّكر في االستفادة من أساليب الّترويج، وقنوات االّتصال المتاحة في 
كنيسِتَك ومجتمِعَك لتحريك مجموعِتك من خالل: الّنشرات، االعالنات، 

ة ومواقع الّتواصل االجتماعّي  ة، المواقع اإللكترونيَّ الّنشرات اإلعالنيَّ
ة هي  وغير ذلك من الوسائل المتاحة. ولكن تبقى الّدعواُت الَشخصيَّ

األكثر فعالّية. إبحث عن أدواِت الّترويج على الموقع
 www.FamilyLife.com /parenting/promotional-kit

قْم بتحديِد ليلٍة لتستضيَف عرَض فيلٍم في منزِلك.
لتكن انطالقُة الحَدث 
بعرِض فيلٍم لــــ«حياة 

العائلة« بعنوان 
هام« )الموجود  »كالسِّ

في مجموعة القائد(                            
ًة  يروي هذا الفيلم قصَّ
ُف بعد خمسين  تتكشَّ

عامًا، حيث يكتشُف زوجان 
ة التي ال تخطئ  شاّبان القوَّ
في العائلة. سيكون عرُض 
هذا الفيلم طريقًة ممتازًة 
لجذب اهتمام مجموعِتَك 

قبل تاريخ الموعد الَرسمّي 
د. المحدَّ

ابِنَك نحو هللا توجيه قلِب 

فّن 
تربية األوالد

غيرة الصَّ المجموعات  سلسلة 

الفرق الذي حتِدثُه
من خالل حياة العائلة - َفّن تربَية األوالد 

سيستمّر ألجياٍل قادمة.

لمزيد من المعلومات قْم بزيارة الموقع 
FamilyLife.com/parenting اإللكترونّي
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ُر نقُله.   ة واحدة ويَحظَّ ص لإلستعمال مرَّ وهو مخصَّ

َفة من ثمانية دروس ملَحقة بفيديوهاٍت صغيرة مخّصصة  إّنه سلسلٌة مؤلَّ
هات على تربَيِة  للمجموعات الّصغيرة، تهدف إلى مساعدة اآلباء واألمَّ

ة.من الممِكن أن يتمَّ تعليُم هذه الّدروس  أوالِدِهم بناًء على أُسٍس كتابيَّ
ُة كلِّ واحدة منها بين  ة تمتّد على ثمانية أسابيع، مدَّ خالل اجتماعات أسبوعيَّ

ن أوقاَت المشاركة. اعَتين، وتتَضمَّ الّتسعين دقيقة والسَّ

لسلة؟ لمن ُصّمَمت هذه السِّ
تعَتَبر هذه الّسلسلة مناسبًة لآلباء واألّمهات، لمن لدى أزواِجهم أو زوجاتهم 

أبناء )stepparents(، لآلباء الوحيدين وأيًضا لألهل المحتَملين الذين يَرّبون 
أوالًدا من كّل األعمار. وهي مفيدة لكّل شخص يريد أن يستثمَر وقًتا وجهًدا 

س،  ا إلى الكتاب المقدَّ في تربَيِة أبناِئه. إّن مواّد هذه الّسلسلة تستند كلّيً
ة واسعة للمشاركة. ُب معرفًة كتابيَّ لكّنها ال َتتطلَّ

ما هو برنامج »حياة العائلة« َفّن تربَيِة األوالد؟

نصائح للقاَدة
مارين. تأّكد من حصول كلِّ َشخٍص على دفتر للتَّ

د مدى استطاعِة َجميِع أعضاء المجموعة على الحضور في كّل مّرة. فإذا لم  حدِّ
ا، فافتِكر باستضافِتِهم مّرة كَل أسبوَعين. وإذا كانت  يكن االجتماع ممكًنا أسبوعّيً

مّدة الّتسعين دقيقة طويلة بالّنسبة إلى َمجموعِتك قْم باالّتصال بمرشد من 
ة »حياة العائلة« على العنوان الَبريدي الّتالي جمعيَّ

1-800-FLTODAY أو اّتصل على ministryadvisor@familylife.com 

خم بعد األسابيع القليلة األولى، لذا افتِكروا  مكم. غالبا ما يتراجع الزَّ احتفلوا بتقدُّ
في أخذ فترة استراحة في منتصف الّدراسة، واعملوا على المشاركة مًعا، وتحّققوا 

من مشاريع األسُهم لدى بعِضكم البعض.

ة الموجودة على اإلنترنت،  إجَعْل َجميَع المشاركين يعرفون بوجود الموارد المجانيَّ
ة بهم على الموقع  عندما يقوموا بإنشاء حساباتهم عن َفنِّ التربَية الخاصَّ

اإللكتروني www.familylife.com/parenting ، حيث يستطيعون أن يجدوا مقاطَع 
فيديو خاّصة مناِسَبة لكّل ُعمر، باإلضافة إلى عرض أجزاء من كلِّ جلسة إذا 

احتاجوا لّلحاِق بالّركب أو إذا احتاجوا َتحديًثا. 

ب بوجود األهل الوحيدين، أو حتى إذا أراَد واحٌد مَن الوالَدين أن يقوَم بذلك لوحده. َرحِّ

ة الخاّصة بقائد المجموعة على ِل اسَمَك للحصول على المواد المجانيَّ َسجِّ
سجيل عبر  www.familylife.com/parenting ، في الّصفحة الّثانية من نموذج التَّ
جاء  اإلنترنت، إخَتْر »قائد المجموعة الّصغيرة« وأدِخِل الّرمَز الّتالي RPK19904. الرَّ

مز مع المشاركين في مجموعِتَك. عدم مشاركة هذا الرَّ

ْد موعًدا الحًقا  توّقف عن استقبال المتأّخرين عن الّدراسة، وبكلِّ بساطة حدِّ
للبدء ثانية بهذه الّدراسة مّرًة أخرى في وقٍت الحق. فهذا سيضمن حصوَل جميع 

المشاركين على أقصى درَجة من االستفادة.

قبل المغادرة كّل أسبوع، أعط لمجموعِتَك عشر دقائق ليقوموا بمراجعة مشروع 
هم. فهذا سيساعدهم على تطبيق ما تعّلموه. شّجع المشاركين على البدء  السَّ

هم الخاّص بوَلِدهم األكبر. بالسَّ

الة من أجل  . بارك مجموعَتَك عبر تخصيص وقٍت كلَّ أسبوع للصَّ َصلِّ وَصلِّ وَصلِّ
لسلة. المشاركين مَعَك وألوالِدهم طوال هذه السِّ

ع من قائِد المجموعة الّصغيرة؟ ما هو المتوقَّ
ليس المطلوب من قائد المجموعات الّصغيرة لَفنِّ تربَيِة األوالد 
الّتخطيط إلقامة محاضرات أو إعداد األسئلة، ولكن بكّل بساطة 

َي ألجل العائالت المشاركة. المطلوب هو أن يستثِمَر بوقِتِه وأن يَصلِّ

كما أّنه مسؤول عن:

ترتيب مكان لالجتماع )مثل غرفة الجلوس، غرفة َصّف، مركز في 
المنطقة، الخ، وليكن مجّهًزا بمشّغل DVD أو أي جهاز تَدّفق 

رقمي آخر.(

دعوة المشاركين

المشاركة جنًبا إلى جنب مع المجموعة.
ة  توجيه المجموعة إلى مواّد الكتاب العَملي وإلى الموارد اإلضافيَّ

عبر اإلنترنت.

ة  كيف نستطيع الحصول على المواّد اإلضافيَّ
عبر اإلنترنت؟

ة  مز الّتالي إللغاء قفل: جلسات الفيديو الكاملة، مواّد ترويجيَّ إستخدم الرَّ
َصة لمجموعِتَك، دليل القائد الذي يمكن أن يتمَّ تنزيُله، ومحتويات  مخصَّ

ة. إضافيَّ


