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برنامج لبناء �سخ�سية �ل�سباب.. ي�ساعدهم على �تخاذ قر�ر باالمتناع عن �أي �سلوكيات منحرفة �أو عالقات 

غري �سوية قبل وخارج �لزو�ج.. و�لتي تهدد م�ستقبلهم و�أحالمهم، بل و�أي�ًسا حياتهم.

عي�ش حياتك بال ندم

هذه النسخة المنقحة والمزيدة 
من بال ندم تتكون من ٤ وحدات 
شاملة، تقدم موضوعات هامة 
وعصرية من خالل ورش عمل 
تفاعلية وأنشطة ممتعة وجذابة
1( َمْن أنا؟  تحت عنوان:

توؤكد هذه �لوحدة على قيمة �لفرد، و�أهمية �ل�سخ�سية �ل�ساحلة لبناء عالقات �سليمة، 

وم�ستقبل م�سرق.

2( أنت ووسائل اإلعالم
ت�ساعد هذه �لوحدة على �إدر�ك �أن مفهومنا وتوجهاتنا نحو �حلب و�جلن�س و�لعالقات ت�سكله �إىل 

حد كبري و�سائل �الإعالم.. �سو�ء �إيجابًيا �أو �سلبًيا، �إال �إذ� كنا منار�س مهارة �لتمييز و�لفلرتة.

3( العالقات السوية والحدود
تو�سح هذه �لوحدة كيف �أن �لعالقات �ل�سحيحة مع �جلن�س �الآخر ممكنة. و�أن و�سع �حلدود 

�لعاطفية و�جل�سدية يحقق �حلرية �حلقيقية، و�سروري الإقامة عالقات �سحيحة.

4( الخيارات والتبعات
ت�ساعد هذه �لوحدة على �إدر�ك �أن لكل �سلوك تبعاته، باالأخ�س �لتبعات �لعاطفية و�الجتماعية 

و�جل�سدية للجن�س قبل �لزو�ج. و�أن �النتظار للعالقة �حلميمة حتى �لزو�ج �أمر يف غاية �الأهمية.

التعهد باالمتناع
يف نهاية �لربنامج، ويف �سوء كل ما مت مناق�سته من �أفكار، تُقدم لل�سباب دعوة للتعهد باالمتناع.. 

�المتناع عن كل �ل�سلوكيات �ملنحرفة و�خلطرة مثل �جلن�س خارج �لزو�ج، و�ملخدر�ت، و�لكحوليات، 

و�مليديا �الإباحية.

إذا كنت تعمل مع المراهقين 
والشباب وتحلم بإنقاذهم 
من المخاطر التي يواجهونها، 
وتدربهم على اتخاذ قرارات 
صائبة.. بال ندم هو ما تحتاجه!

يتضمن برنامج »بال ندم« كتاًبا 
للمدرب، وكتيًبا للمتدرب ووسائل 
تعليمية وإيضاحية.

لَمْن يرغب في تقديم هذا 
البرنامج الرائع للشباب يجب أن 
يجتاز تدريًبا خاًصا على استخدامه.

»بال ندم« منهاج عالمي.. ُترجم 
إلى أكثر من 25 لغة، وُيقدم في 
أكثر من 60 دولة. منذ عام 1996 
وحتى اآلن وصلت رسالة االمتناع 
من خالل برنامج »بال ندم« إلى أكثر 
من مليون شاب وشابة في أنحاء 
العالم المختلفة.

ملزيد من املعلومات عن الربنامج ميكنك زيارة موقعنا الإلكرتوين:

www.FocusOnTheFamily.me
اأو الت�صال بنا على:

01222243780 -01222243863                     )02( 22709721 -22709896


