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• For many families, talking to their kids about race and 
racism can be difficult. How do I start this conversation? 
Are they too young for this topic? Should I wait until they 
are older? What is appropriate for me to say? Will I scare 
them by talking about this? These are just some of the 
questions that might discourage families from bringing up 
this topic with their kids.

• Starting these important conversations are one of the first 
steps to raising anti-racist kids and it is never too early.

• Join our webinars to better understand different forms 
of racism, how kids learn about race and racism, and 
how families can start talking to them about it in a safe, 
inclusive, and supportive way.

• These sessions will be facilitated by Angela Ma Brown, 
an anti-racist educator specializing in the areas of anti-
racism, anti-oppression, social justice, equity, diversity, 
and inclusion.

• برای بسیاری از خانواده ها گفتگو با فرزندانشان در مورد نژاد و 
نژادپرستی موضوعی دشوار می باشد. چگونه این مکالمه را شروع 
کنیم؟ آیا فرزندان ما برای گفتگو در مورد این موضوع خیلی جوان 

هستند؟ آیا بهتر هست صبر کنیم تا آنها بزرگتر شوند؟ ما این 
موضوع را بهتر است چگونه بیان کنیم؟ آیا با صحبت کردن در این 
مورد فرزندان را خواهیم ترساند؟ اینها برخی از پرسشهایی هستند 
که می توانند خانواده ها را از مطرح کردن این موضوع با فرزندانشان 

منصرف کنند.
• شروع گفتگو در باره این موضوع یکی از اولین قدمهای بزرگ کردن 

فرزندان مخالف با تبعیض نژاد می باشد و هرگز زود نیست.
• به وبینارهای ما بپیوندید تا با نمونه های مختلف نژادپرستی، و نحوه 

یادگیری کودکان در رابطه با این موضوع آشنا بشوید و اینکه چگونه 
خانواده ها می توانند با فرزندانشان در مورد این موضوع به روشی 

صحیح، و جامع صحبت کنند.
• این جلسات توسط آنجال ما براون، یک مربی متخصص در زمینه های 

ضد نژادپرستی ،ظلم ستیزی، عدالت اجتماعی، برابری و فراگیری برگزار 
می شود.

How to Talk to Your Kids 
about Race and Racism

چطور با بچه های خود درباره 
نژاد و نژادپرستی حرف بزنیم؟


