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يجب أن تحجز موعدا قبل القدوم إلينا.
يجب أن تحجز موعدا قبل القدوم إلينا.
يتوفر لدينا مترجم شفهي عند اللزوم.
يتوفر لدينا مترجم شفهي عند اللزوم.
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ً
أوقات الدوام:
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أوقات الدوام:
ّ
ّ
 معلومات دورية مع دعم وإرشاد من استشاري شؤون األسرة وممرضة األسنان.
* 16:00 – 13:00مقهى
12:00 – 9:00
االثنين:
الر ّ
16:00الرضع*مقهى ّ
 معلومات دورية مع دعم وإرشاد من استشاري شؤون األسرة وممرضة األسنان.
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 القابالت وأمناء املكتبات ممثلون في هذا النشاط.
16:00 – 13:00
12:00 – 9:00
الثالثاء:
 القابالت وأمناء املكتبات ممثلون في هذا النشاط.
16:00 – 13:00
12:00 – 9:00
الثالثاء:
 أمسيات تتناول مواضيع معينة
**مجموعة لآلباء واألمهات الشباب
16:00 – 13:00
األربعاء:
 أمسيات تتناول مواضيع معينة
**ّ ّ 16:00 – 13:00مجموعة لآلباء واألمهات الشباب
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الجمعة:
 دورات تعليمية لآلباء واألمهات.
12:00 – 9:00
الجمعة:
 دورات تعليمية لآلباء واألمهات.
 مجموعات إرشادية في البرنامج الدولي لتطوير الطفل ( / )ICDPالتفاعل اإلرشادي
الر ّ
مقهى ّ
األمور واألطفال حتى سن  12شهرا.
ضع ألولياء
 مجموعات إرشادية في البرنامج الدولي لتطوير الطفل ( / )ICDPالتفاعل اإلرشادي
ّ
ّ
مقهى الرضع ألولياء األمورنواألطفال حتى سن  12شهرا.
 نزهات مشتركة.
** مجموعة تضم اآلباء واألمهات دو سن  23عاما تقريبا.
 نزهات مشتركة.
** مجموعة تضم اآلباء واألمهات دون سن  23عاما تقريبا.
ّ
حبذا لو تدخل إلى موقعنا اإللكتروني www.skovde.se :وتكتب كلمة البحث " "Symfoniلكي تشاهد
يتعاون مركز شؤون األسرة مع الكنيسة السويدية في كويان ( ،)Kojanوهي مجموعة لدعم األطفال الذين
ّ
الدوام www.skovde.se.وتكتب كلمة البحث " "Symfoniلكي تشاهد
اإللكتروني:
التيإلى
تدخل
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موقعناأوقات
تطرأ على
والتعديالت
ن يتعاون مركز شؤون األسرة مع الكنيسة السويدية في كويان ( ،)Kojanوهي مجموعة لدعم األطفال الذينأحدث األخبار
يعيشو في عائالت تعاني من اإلدمان/االعتالل النفس ي.
أحدث األخبار والتعديالت التي تطرأ على أوقات الدوام.
يعيشون في عائالت تعاني من اإلدمان/االعتالل النفس ي.

