جوفراست – سری دوم

قسمت اول  :جو فراست برگشته و این بار به والدین بیشتری کمک میکنه و به مسائل تربیتی بیشتری میپردازه.
جک  ۶ساله در جنگی که زمان خواب به پا میکنه مادرش رو شکست داده .آیا جو میتونه نیکی مادر رو متقاعد کنه که با پسر خشنش
برخورد کنه؟
جورج  ۵ساله معتاد لباسهای ابرقهرمانیش شده و از درسهای مدرسه اش عقب افتاده .جو برای برگردوندن اون به دنیای واقعی باید
ریشه این شیفتگی رو پیدا کنه.
جو توصیه های تربیتی کاربردیش رو در اولین برنامه خیابانیش هم ارائه میده و ماموریتی رو شروع کرده تا خانواده ها رو قانع کنه
زمان مفید بیشتری با بچه هاشون بگذرونن .زمان مفیدی که از وقت غذا شروع میشه.
قسمت دوم  :مکس  9ساله در تمام عمرش غذای گرم نخوره و با کرم کاستارد زنده ست .آیا جو فراست میتونه عادت یک عمر رو
از سرش بندازه؟
ترنیس در مدرسه آزار و اذیت میشه و تالفیش رو سر خانواده اش درمیاره .جو باید به این دختر  7ساله یاد بده که چطور با مادرش
صحبت کنه ،و به هر دوشون تکنیکهایی برای کنترل خشم ترنیس آموزش بده.
جو توصیه های تربیتی کاربردیش رو در اولین برنامه خیابانیش هم ارائه میده و به مسائل خواب کودکان و دختر نوجوانی که جراحی
پالستیک میخواد میپردازه.

قسمت سوم  :برادران کوچک ،تاشان و دیان اونقدر نافرمان هستن که مادرشون فکر میکنه بدون کمک جو تنها راه حل فرستادنشون
به مدرسه شبانه روزی در هنده.
گریس  ۳ساله صورتش رو زخمی میکنه و انگشتش رو می مکه و والدینش هر راه چارهای رو امتحان کردن .جو فکر میکنه ریشه
این مشکل نه در خود گریس بلکه در خواهر بزرگترش االست.
جو در برنامه خیابانیش با یه فسقلی دست و پنجه نرم میکنه که بدخلقیهای نوجوانان رو از خودش نشون میده و عادت بد کودک سه
سالهای که ممکنه باعث بشه پاهاش رو گچ بگیرن.
جو ماموریتی رو آغاز میکنه که والدین رو متقاعد کنه وقت بیشتری رو صرف فعالیتهای بیرون از خونه با بچههاشون کنن.

قسمت چهارم  :کلوئی و دمی با پدرخوانده شون اسکات مشکالت بزرگی دارن و ماریای مادر این وسط گیر افتاده .رابطه شون در
خطره و جو باید کاری کنه که این بچه ها یه پدر دیگه رو از دست ندن .کوری  ۵ساله روزی  ۱۰بار بدخلقی میکنه .سر و صدای
خونه همه رو خسته و فرسوده کرده -ولی آیا همه اینها فقط تقصیر کوری هستش؟ جو در برنامه خیابانیش به هر چیزی میپردازه ،از
بدغذایی تا آموزش دستشویی ،حسادت به نوزاد نورسیده تا آزار و اذیت در مدرسه .جو از والدین میخواد کارشون رو در محل کار
رها کنن و زمان مفید بیشتری با بچه هاشون بگذرونن..
او به عنوان دختری  ۳ساله موهایی به کوتاهی موهای پسرها داشته و نیازی به رفتن به آرایشگاه ندارد .پدر و مادر او ،دست به هر
کاری زدهاند تا دخترشان این عادت آزاردهنده را ترک کند اما هر بار به دیواری سخت برخورد کردهاند .آیا جو میتواند راهحلی
برای مشکل آنها ارائه دهد؟

قسمت پنجم پرخاشگریهای جاش  ۱۱ساله زندگی خانوادگی رو به میدان جنگ بدل کرده .رابطه اش با پدرش پرخاشجویانه و
خصومت آمیزه ،ولی جو گمان میکنه مسائل خود پدر نقشی در این دشمنی ها داره .الیور صبح زود بیدار میشه و به آشپزخونه
دستبرد میزنه .پدر و مادرش به ستوه اومدن و وقتی جو خطری رو که این کودک  ۵ساله برای برداشتن خوراکیها باهاش مواجه
هست رو نشونشون میده ،دیگه درنگ جایز نیست .جو در برنامه خیابانیش به کودک  ۳ساله ای که هنوز هم شیر مادرش رو میخوره
و رقابت شدید بین خواهر و بردارها میپردازه.

قسمت ششم  :والدین مدیسون  ۶ساله به خاطر بدخلقیهای خشونت آمیزیش عاجزانه نیازمند کمک جو هستن .این زوج از هم جدا
شدن ولی در فاصله چند قدمی همدیگه زندگی میکنن ،ولی آیا این همسایگی نعمتی دردسرسازه؟ ل یال از خوابیدن میترسه ،اونقدر که
در تمام  ۵سال عمرش حتی یک شب هم در رختخواب خودش نخوابیده .آیا جو میتونه متقاعدش کنه که توی اتاق خودش بخوابه که
مادر و پدرش بتونن استراحت کنن؟ جو در برنامه خیابانیش با شکاف نسلها دست و پنجه نرم میکنه .پدری  ۶۴ساله و مادری ۲۶
ساله که نمیتونن درباره روشهای تربیتیشون به توافق برسن.

قسمت هفتم  :جو فراست با برنامه تربیتی اش برگشته و دوباره با خانواده هایی که قبالا کمکشون کرده دیدار میکنه .پیج  ۶ساله حتی
یک شب هم در رختخواب خودش نخوابیده و مادرش رو جان به لب کرده .یک سال گذشته و جومیخواد بدونه آیا مادر پافشاری کرده
و شبهاش رو از پیج پس گرفته یا نه .بیلی  ۱۰ساله هفته ای  ۸۰ساعت روبه بازیهای کامپیوتری آنالین اختصاص میداد .جو میخواد
بدونه آیا بیلی این عادت ناسالم رو برای همیشه کنارگذاشته یا نه .مدیسون پرنسس مسابقات زیبایی بود که در خونه هم حکمرانی
میکرد ،آیا تونسته برای همیشه سبک زندگیش رو عوض کنه؟

قسمت هشتم  :جو فراست با برنامه تربیتی اش برگشته و دوباره با خانواده هایی که قبالا کمکشون کرده دیدار میکنه .ریوی  ۷ساله
فقط نون و کره میخورد .جو قوانین جدیدی برای غذا خوردن به والدینش آموزش داد ،ولی آیا از این قوانین پیروی کردن؟ برانوین
 ۱۲ساله متقاعد شده بود که زشته و روزی  ۲ساعت رو به آرایش کردن و آماده شدن برای مدرسه میگذروند .یک سال بعد ،آیا
برانوین اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده؟ خانواده کافلن تقال میکردن که با ای.دی.اچ.دی پسر  ۷ساله شون ریگان کنار بیان .جو
معتقد بود که عوض کردن رفتار این پدر و مادر میتونه به اداره این وضع کمک کنه .یک سال گذشته ،آیا این خانواده به آرامش دست
پیدا کرده؟

