
 الدعم ألولياء األمور 
 إدارة الخدمات االجتماعية سوسيال شنستن من خدماتالإجراءات  

يعايش أولياء األمور الكثير من األوقات المليئة بالسعادة، ولكن يمكن أن يجابه العديد منهم أزمات وأوضاع  

األمومة واألبوة. في تلك الحاالت نعرض  يمكن أن يحتاجوا خاللها إلى الدعم في المسائل التي تتعلق بدور  

إعالمية واستشارية ووقائية. تتوفر هذه الخدمات لكل من يريد االنتفاع منها    الدعم على شكل إجراءات خدمات 

وال يتم تسجيلك لدى إدارة الخدمات االجتماعية وتقدم مجانا )فيما عدا االستشارات العائلية التي يتوجب عليك  

 . نعرض إجراءات الخدمات بأشكال مختلفة: أن تدفع رسما عنها( 

 سنواتFamiljecentraler   (0   –  6   )  المراكز العائلية 

موجود في سودرا ريد والثاني في مركز المدينة.  األول  عائلي  ال مركز  ال يوجد لدينا مركزين عائليين في شوفده،  

سنوات. بإمكانك هنا أن    6  –   0تشكالن أماكن لقاء للعائالت من ذوي األطفال الذين تتراوح أعمارهم من  

والدعم. تتوفر على شكل أنشطة مفتوحة ترحب    المشورة تطرح األسئلة وأن تحصل على مختلف أشكال  

 من مختلف االحتياجات التي يمكن أن تتواجد لدى أولياء األمور. "بالجميع" وأنشطة جماعية انطالقا  

 53 86 49-0500)مركز المدينة( ،    Familjecentralen Kärnan  المركز العائلي شارنان 

 00 82 49-0500)سودرا ريد( ،    Familjecentralen Symfoni  المركز العائلي سيمفوني 

 

 سنةFamiljestöd   (0   –  20   )الدعم العائلي  

هل تريد أن تحصل على الدعم لكي تصبح ولي أمر أفضل أو لكي تتمكن من تحسين التواصل والتناغم مع  

طفلك وتقليل الشجار بين األخوة أو أن تصبح أفضل فيما يتعلق بالتعامل بنوبات الغضب لدى طفلك أو هل تريد  

في هذه الحاالت تواصل مع لوندفيفي جوردن    الصبر لديك؟   ونفاذ أن تصبح أفضل في التعامل بحاالت غضبك  

Lundvivegården    أو الفريق العائليFamiljeteamet    وتقدم هناك االستشارات والدعم ألولياء األمور

 والعائالت.   

 18 87 49-0500سنة،    12  –   0والدعم للعائالت من ذوي األطفال    المشورة لوندفيفي جوردن تقدم  

   82 38 49-0500سنة،    20  –   13والدعم للعائالت من ذوي األطفال    المشورة الفريق العائلي، يقدم  

 

 سنة( 20 – 13والدعم فيما يتعلق بالخمر والمخدرات واالجرام ) المشورة

فيما يتعلق بالخمر والمخدرات و/أو هل أنت من ذوي أحد الشبيبة الذي يتصرف بشكل خطير 

من بين الخدمات التي تقدمها . Locus؟ في هذه الحالة بإمكانك التواصل مع لوكوس االجرام

بإمكانك التواصل مع لوكوس عن لوكوس هناك تقديم المشورة والمعلومات والمحادثات العائلية. 

  00 80 49-0500 طريق مركز التواصل في البلدية

  
  



   موقع اإلنترنت:هاتف: ، مركز التواصل في بلدية شوفدة 

 سنة( 20 – 0لقاءات الشبكات االجتماعية )

الشبكات االجتماعية تعني تجمع أشخاص من ذوي األهمية على الصعيدين الشخصي  إن لقاءات

للقيام سويا بتقديم الدعم لطفلك أو للشاب / الشابة بأفضل شكل ممكن. إن الهدف الكامن والمهني 

وراء هذه اللقاءات هو االصغاء لبعض وتبادل األفكار واآلراء وأن يساعدوا بعضهم البعض للعثور 

 مستدامة للمشكالت والصعوبات. نقدم هذه األنشطة ضمن اتجاهين رئيسيين مختلفين: على حلول

 Resursmöte/SIP  ،0500-49 88 65 ،0500-49 88 66 لقاء الموارد / اس أي بي

 ،Sociala insatsgrupper (SIG) مجموعات اإلجراءات االجتماعية )اس أي جي(

0500-49 85 43  ،0500-49 81 96 

 

 سنة( 18 – 0الشؤون القانونية العائلية )

هل انفصلتما عن بعض ويصعب عليكما االتفاق سويا فيما يتعلق بحق الحضانة، السكن أو حق 

المقابلة؟ في هذه الحالة نعرض محادثات تعاون لدى إدارة الشؤون القانونية العائلية 

Familjerättenمن  –التواصل والتعاون سويا ب علقما يت. بهذا الشكل تحصلون على المساعدة في

 أجل أفضل مصلحة لألطفال.

 08 84 49-0500 ، إدارة الشؤون القانونية العائلية

 

 Familjerådgivningاالستشارات العائلية  

ولي األمر تعايش أنك تعاني من صعوبات في إذا كنت بصفتك 

العالقة فيمكن أن تحصل على المساعدة لدى إدارة 

االستشارات العائلية. إن البيئة الجيدة في المنزل هي أمر 

 إيجابي بالنسبة لشعور األطفال بحسن الحال وتطورهم.

 04 87 49-0500 ، االستشارات العائلية

 

على ) Föräldrastödsprogram برنامج دعم أولياء األمور

 دورات تعليمية(شكل 

 هل ترغب المشاركة في دورة تعليمية سويا مع ولي األمر اآلخر؟

 نعرض عليكم المشاركة في عدد من برامج أولياء األمور:

 جميع األطفال في البؤرة - ABCآ بي سي 

 سنة( 16 – 0التناغم االرشادي ) –  ICDPأي سي دي بي 

 سنة( 12 – 0حلقة األمان في دور األمومة واألبوة ) – COS-P بي –سي او اس 

 سنة( 18 – 12أسلوب التواصل ) – Komet كوميت

األطفال في البؤرة لدى الوالدين )ألولياء األمور الذين انفصلوا عن  – BIFF بي أي اف اف

 بعض(

 

)أنشطة الدعم  Kojanوالشبيبة، على سبيل المثال كويان كما نعرض أيضا الدعم لألطفال 

سوء الصحة النفسية(  يوجد بها معاناة من للشبيبة الذين نموا في عائالت يوجد بها إدمان و/أو 

)للشبيبة الذين يحتاجون إلى تحسين قدراتهم فيما يتعلق بالسيطرة   rePULSEوأيضا ريبولس 

 (. والتعامل معها على ردود فعلهم وتفاعالتهم

 

: ستعثر على المزيد من المعلومات عن إجراءات الخدمات التي نقدمها على المزيد من المعلومات

إجراءات الخدمات األخرى  موقع بلدية شوفدة على شبكة اإلنترنت. كما ستجد معلومات أيضا عن 

بط التالي:  على الرا أيضا الموجهة للشبيبة والبالغين والعائالت. اقرأ المزيدلدينا 

www.skovde.se/serviceinsatser    

 

 

  

 ستجد المزيد من المعلومات عن

 اجراءاتنا االجتماعية على الرابط

 www.skovde.se/serviceinsatser 


