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 ما هو مركز شؤون األسرة؟
ونرحب فيه أشّد الترحيب بجميع . مركز شؤون األسرة هو مكان التقاء العائالت التي لديها أطفال

 .أعوام 6القاطنين في شوفِده مع أطفالهم حتى سن 

ومركز شؤون . نحن الذين نعمل هنا لدينا ِمَهن مختلفة، ونعمل من أجل مصلحة األطفال وأولياء أمورهم
 .األسرة هو ثمرة التعاون ما بين البلدية والتنظيم النيابي للمحافظة

 أنشطة مفتوحة
ولدينا . األنشطة املفتوحة يلتقي األطفال وأولياء األمور،وبالتالي ُيتاح لك ولطفلك أن تلتقوا بأناس جددفي 

ونخصص الكثير من الوقت للعب . نشاط تربوي يتضمن فيما يتضمن الغناء والحكايا واإلبداع الذاتي
ي حين يمكن لألطفال أن يجلبوا ويمكن ألولياء األمور أن يشتروا القهوة والشاي بأسعار زهيدة، ف. والحركة

 .الفاكهة معهم

.يمكنكم أن تأتوا إلى هنا وتغادروا كما تريدون أثناء أوقات الدوام، وهذه األنشطة مّجانية

:نحن الذين نعمل في األنشطة املفتوحة
قة (Gunilla)غونيلال  0500 – 49 82 00رقم الهاتف ُمنّسِ
(Kojan/كويان) 0500 – 49 84 39رقم الهاتف معلمة دار الحضانة (Monica)مونيكا 

:أوقات الدوام
مقهى الّرّضع*16:00 –12:0013:00 – 9:00:االثنين
16:00 – 12:0013:00 – 9:00:الثالثاء
مجموعة لآلباء واألمهات الشباب ** 16:00 – 13:00:األربعاء

مقهى الّرّضع*  12:00 – 9:30:الخميس
12:00 – 9:00:الجمعة

 .شهرا   12مقهى الّرّضع ألولياء األمور واألطفال حتى سن 
.عاما  تقريبا   23مجموعة تضم اآلباء واألمهات دون سن ** 

، وهي مجموعة لدعم األطفال الذين (Kojan)يتعاون مركز شؤون األسرة مع الكنيسة السويدية في كويان 
 .االعتالل النفس ي/يعيشون في عائالت تعاني من اإلدمان

 مركز رعاية الطفولة
:مركز رعاية الطفولة يعمل من أجل تعزيز صحة األطفال وأمانهم وتطويرهم، من خالل

 الفحوصات الطبية.
  تقييمات التطور.
 اللقاحات.
  (.على نحو فردي أو جماعي)الدعم واإلرشاد
 تقديم املعلومات الصحية.

(BVC)نحن ممرضات املنطقة الالتي نعمل في مركز رعاية الطفولة 
هيلين 

(Helén)
0500 – 47 87 70 9:30 - 8:30 الخميس - االثنين :أوقات االتصال الهاتفي (Ryd)ريد 

كارين-أّنا
(Anna-Karin)

0500 – 47 87 71 9:30 - 8:30 الجمعة - االثنين :أوقات االتصال الهاتفي (Ryd)ريد 

إلمى
(Elma)

الثنين - الخميس 8:30 - 9:30 72 87 47 – 0500( التص الالهاتفي: ا ستوبين                       أ و تاقا

.يجب أن تحجز موعدا  قبل القدوم إلينا
 .يتوفر لدينا مترجم شفهي عند اللزوم

:يوجد في مركز شؤون األسرة أيضاً 
  وممرضة األسنانمعلومات دورية مع دعم وإرشاد من استشاري شؤون األسرة.
 القابالت وأمناء املكتبات ممثلون في هذا النشاط.
 أمسيات تتناول مواضيع معينة
 مجموعات اآلباء واألمهات.
 دورات تعليمية لآلباء واألمهات.
  مجموعات إرشادية في البرنامج الدولي لتطوير الطفل(ICDP / )التفاعل اإلرشادي
 نزهات مشتركة.

لكي تشاهد " Symfoni"وتكتب كلمة البحث  www.skovde.se: موقعنا اإللكترونيحّبذا لو تدخل إلى 
 .أحدث األخبار والتعديالت التي تطرأ على أوقات الدوام

(Stöpen)
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