
مركز شؤون األسرة
ُملتقى ألولياء األمور واألطفال –



يمكن ألولياء األمور في مركز شؤون األسرة أن يتلقوا النصائح والدعم في مختلف األمور، ويمكنهم في 

الوقت نفسه أن يلتقوا بأولياء أمور آخرين وأن يختلطوا بهم ويتبادلوا الخبرات معهم. توجد هنا روضة 

افة إلى قسم رعاية الفرد أطفال مفتوحة مع كادر من مركز رعاية الطفولة ومركز رعاية األمومة، باإلض

 واألسرة )إدارة الخدمات االجتماعية(. كلنا موجودون هنا من أجلك.

ُملتقى ألولياء األمور 

سنوات. والحضور إلى  6يوجد مركز شؤون األسرة لجميع اآلباء واألمهات الذين لديهم أطفال حتى سن 

ويمكنك أن تطرح أسئلة حول معظم األمور، سواء هن مختلفة. هنا مجاني، ونحن الذين نعمل هنا لدينا م  

القلق على صحة الطفل ونمّوه أو كيفية التعامل مع مختلف املشاكل اليومية. ونحن نعمل من أجل 

 دعمكم، ونرحب بحضورك إلى هنا حتى وإن كنت ال تريد سوى احتساء القهوة ومخالطة اآلخرين.

في مركز شؤون األسرة يمكنك أن:

 اء وأمهات آخرينتتخالط مع آب •

م لك النصح والدعمدتلتقي بالكادر الخبير الذي يق •

 تتناول القهوة •

 تلعب وتتعلم •

 تشارك في األنشطة •



أسس مركز شؤون األسرة

 روضة األطفال املفتوحة

م.
ُّ
وهنا يمكنكم الحصول على دعم في دوركم كآباء  يمكنكم الحضور إلى دار الحضانة املفتوحة من أجل اللعب والتعل

 عن حضوركموأمهات وأن تتعرفوا على عائالت أخرى. وليست هناك 
ً
وما عليكم سوى القدوم  .ضرورة لتبليغنا مسبقا

 عندما يناسبكم ذلك أثناء الدوام.

 عن طفله عندما
ً
للقيام ببعض  سوف نخططو  عمل هنا تربويون،نحن الذين  تكونون هنا. كل ولي أمر يكون مسؤوال

،
ً
. األنشطة أحيانا

ً
 كأوقات الغناء مثال

  ( (BVCرعاية األطفال الصحية

 (MVCرعاية األمومة )و 

نحن الالتي نعمل هنا قابالت مختصات. 

ويمكنك أن تطرحي علينا األسئلة واألفكار 

التي تراودك أثناء الحمل، أو من أجل 

ونموه، كاألمور  مناقشة صحة الطفل

.املتعل
ً
 قة بالنوم واألكل مثال

 رعاية الفرد واألسرة

يمكنكم التواصل معنا في قسم رعاية الفرد واألسرة لدى 

إدارة الخدمات االجتماعية، من أجل طرح أسئلتكم 

وتساؤالتكم حول دوركم كآباء وأمهات. نحن أخصائيون 

 في التواصل مع 
ً
اجتماعيون ويمكن أن نساعدك أيضا

حصول على معلومات أخرى عن السلطات األخرى أو ال

 املجتمع.



مركز شؤون األسرة في شوبينغ

(.Tingshusetامللحق التابع للقصر العدلي ) ،Esplanaden 8 عنوان الزيارة

ويمكنك أن تدخل إلى املبنى من جانبي القصر العدلي.

marita.rosendahl@koping.se 

ردفتاقم اله  25416 0221

 

 

 

 

 

 

 

 

،((Achima Care، وأشيما كير ((Ullvi Tuna vårdcentralالتعاون مع مستوصف أولليفي تونا ب

 (Byjordens familjeläkareوأطباء العائالت بيوردين )

www.koping.se/familjecentral
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