
 

 

 ولي أمر في بلد جديد
 فدة مركز التواصل في بلدية شو ن في المركز العائلية شارنا ر مودورة تعليمية ألولياء األ
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 معلومات التواصل 

مع مريم مشاركة يرجى التواصل اهتمامك بال للتبليغ عن

 لومات التالية: م لها المعيقد نيدال وت 

 واسم العائلة االسم  

م الهاتف رق

 صل على هوية محمية بطابع السرية اإذا كنت ح

في الدورة التعلمية أولياء  ة إذا كنت مهتما في المشارك

 األمر في بلد جديد 
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احترام طفلك ة تعزيز هل تريد معرفة المزيد عن كيفي 

 بذاته وثقته بنفسه؟ 

باتك في السويد وواج حقوقكهل تريد معرفة المزيد عن 

 ؟ في دورك كولي أمر

معرفة المزيد عن كيفية وضع الحدود وفي   يد هل تر

 عالقة جيدة مع طفلك؟  بناءه الوقت نفس

وا سويا  هل تريد معرفة المزيد عن كيف يمكن أن تعمل 

 بكاملها؟   لتقوية األسرة

 

من  اص آخرين ع أشخمهنا للتحدث صة تتاح لك الفر

 الذي تعايشه اآلن.   وضعال سعايشوا نف الذين

 مور الدعم ألولياء األتقديم 

يات في عدد كبير من أولياء األمور التحد  جهيوايمكن أن 

جميع للحصول على  بوة. ويحتاج الدور األمومة واأل 

في السويد أن من المعتاد . حيانفي بعض األم الدع

لياء وتهدف إلى دعم أ إجراءات مور في يشارك أولياء األ

 تنشئة أطفالهم. فترة  لواط األمور 

ة رأهال وسهال بكم في الدو
 التعليمية ولي أمر في بلد جديد 

 ولي أمر في بلد جديد الدورة التعليمية 

المشاركة في  وتريد في السويد لك بصفتك لم تنشأ النسبة ب

فرصة وفر لديك فتت بلغتك األم ،  ألولياء األمورمجموعة 

 .ولي أمر في بلد جديد التعليمية دورة الللتسجيل في 

 

مع أولياء  ث تعليمية تتاح لك الفرصة للتحد ال الدورةخالل هذه 

في  ولي أمر المرء كونياآلخرين حول ما يعنيه أن  األمور

االجتماعات تتم ساعة و  2.5 خالل مرات  9 نلتقيالسويد. 

 أطفال.وجود بدون  

 

، أحدهما ميةيي الدورات التعليقياد يقود المحادثة اثنان من 

 السويدية. باللغة يتحدث العربية واآلخر يتحدث 

 

  ا الفرصة لمقابلة، ستتاح لك أيضالتعليميةخالل الدورة 

الخدمات االجتماعية وعيادات الشباب و  إدارة موظفين من

  ونقدم ا مجان  التعليمية الدورةقدم ت  . BVC مركز رعاية الطفولة

 .القهوة أو الشايلقاءات خالل ال لكم

 

 

 بالمشاركة!  منرحب بكم بكل حرارة للتبليغ عن اهتمامك


