
 

 

 

 

 

 

 األسرة دليل 

مفتوحةًًًشركًة.ًنحنًاألسرًةمنًنشاطاتًقسمًدليلًًا ًجزءأهاليًاوستيرسوندًًمنًشهرًآب،ًأصبًحًا ًاعتبار
ًًاألسرةدليلًقدمًي.ًا ًعام18ًًو0ًللعائالتًالتيًلديهاًأطفالًتتراوحًأعمارهمًبينًًا ًمجانيًا ًمتقدمًدع

ً أيضواألمومةًواستشاراتًومكالماتًدعمًودوراتًمتنوعةًعنًاألبوةًً دعم.ًمنًخاللًًًتقدمًمجموعاًتا
ًً.ًكتحصلًعلىًفرصةًلتطويرًدوركًكوالدًأوًشخصًبالغًمهمًلطفلًاألسرًةدليلً

 حديث الوالدين 

يمكنناًأنًنقدمًلكًكأحدًالوالدين،ًأوًكأيًشخصًبالغ،ًدعمًعنًطريقًمحادثةًقصيرةًفيماًيتعلقًباألبوةًً
ًأدناهً.ًمرفقًةًواألمومة.ًتفاصيلًاالتصاًل

 دورات األبوة واألمومة 

ABC -  ًسنة  12–3جميع األطفال في المركز من عمر

هلًترغبًفيًتطويرًتربيةًطفلك،ًومنعًالنزاعات،ًوخلقًعالقةًجيدةًمعًطفلكًوتعزيزًاحترامًطفلكًً
جميعًاألطفالًفيًالمركزًمناسبةًلك؟ًنبدأًاآلنًدورتينًًًً-ABCًلذاته؟ًربماًتكونًدورةًاألبوةًواألمومةًً

ومجموعةًفيًاألسابيعًالزوجيةًًًًويكونًالحضورًبهاًفيًالمكاًنمجموعةًفيًاألسابيعًالفرديةًًًً-أًبًًت
ًبشكلًأفضلً!ًتناسبًك.ًاشتركًفيًالدورةًالتيًًوالحضورًبهاًعنًبعدًأيًإلكترونيًا

ABC -  اللقاءات الجسدية –سنة  12–3جميع األطفال في المركز عمر: 

ًتشرينًالثاني.10ًتشرينًاألول.27ًًتشرينًاألول.13ًًأيلول.29ًً:ًايامًالخميسًالتاريخ

ًالسادسةًمساءًحتىًالثامنةًوالنصفًمساًء:ًالوقت

Postgränd 8A. 831 30 Östersundًًالعنوان:

foralder@ostersund.seًًلطرح األسالة:

 سجل عبر الرابط أدناه أو رمز االستجابة السريعة

https://forms.office.com/r/tcfkZZqHEC 

ًً

ً

mailto:foralder@ostersund.se
https://forms.office.com/r/tcfkZZqHEC


 

 

 

 

 

 

ً

ً

ABC -  اللقاءات االلكترونية:  –سنة  12–3جميع األطفال في المركز عمر 

ًالثاني.ًتشرين 17 تشرينًاألول.20ًتشرينًاألول.6ًًأيلول.22ًً:ًايامًالخميسًالتاريخ

ً:ًالسادسةًمساءًحتىًالثامنةًوالنصفًمساًءالوقت

ًعبرًاالنترنًتًالمكان:

foralder@ostersund.seًًاسأله:

 سجل عبر الرابط أدناه أو رمز االستجابة السريعة

https://forms.office.com/r/1b2SUguDBk 

 

 

 

سنة  18-12لمذنب ا  

والذين   طفلك المراهقمع   نزاعات وخصوماتما ينتهي بهم األمر غالبا  مناسبة لك الذي   ا  عام 18إلى  12المذنب من 

طفلك المراهق.تكوين عالقة أفضل مع و  يرغبون في إيجاد طرق أفضل للتعامل مع هذا األمر  

 

تشرين16ًًًالثاني.ًًتشرين9ًًًًتشرينًاألول.26ًًًًتشرينًاألول19ًًًًتشرينًاألول.12ًًًًتشرينًاألول.5ًًًً:ًايامًاألربعاءًًالتاريخ
ًتشرينًالثاني.30ًتشرينًالثاني.23ًًالثاني.ً

ً:ًالسادسةًمساءًحتىًالثامنةًوالنصفًمساًءالوقت

  Österäng. Rådhusgatan 72, 831 34 Östersundًالعنوان:

foralder@ostersund.seًًلطرح األسالة:

 الرابط أدناه أو رمز االستجابة السريعةسجل عبر 

https://forms.office.com/r/WyDZ2WMnPX 

 

 

 

mailto:foralder@ostersund.se
https://forms.office.com/r/1b2SUguDBk
mailto:foralder@ostersund.se
https://forms.office.com/r/WyDZ2WMnPX


 

 

 

 

 

 

 

 األطفال في مركز اهتمام األبهاء 

ربماًتفكرًفيًكيفيةًتأثيرًذلكًعلىًًًًهلًمررتًبانفصالًمليءًبالصراع؟ًكيفًيمكنكًجعلًاألبوةًتعملًبعدًاالنفصال؟
قدرًاإلمكانًألطفالكًالذينًتتراوحًأعمارهمًبينًً علىًالرغمًمن18ًًًًو0ًًاألطفالًوماًالذيًيمكنكًفعلهًلجعلهًجيداً  عاماً 

يكونًالتركيزًعلىًالطفل.ًاآلنًً) فيًمركزًاهتمامًاألبهاءًًاألطفال(االنفصالًوالصراعات؟ًفيًدورةًاألبوةًواألمومةًً

ًبصددًإنشاءًمجموعتينًقريبا .ًاخترًالتيًتناسبك.نحنً

072-531 79 15   sebastian.sehlen@ostersund.se  :لطرح األسالة  

 

ًالمجوعة األولى:

ًتشرينًاألولً.25ًتشرينًاألول.11ًًأيلول.27ًًأيلول.13ًًاألسابيعًالفردية.ًأيامًالثالثاءًًالتاريخ:

ً:ًالسادسةًمساءًحتىًالثامنةًوالنصفًمساًءالوقت

ً.Frösövägen 3 C:ًالعنوان

 

 المجموعة الثانية: 

عطلةًشهرًً(تشرينًالثاني.1ًًتشرينًاألول.18ًًتشرينًاألول.4ًًأيلول.20ًًاألسابيعًالزوجية.ًأيامًالثالثاءًًالتاريخ:
ًًً)تشرينًالثاني

ً:ًالسادسةًمساءًحتىًالثامنةًوالنصفًمساًءالوقت

ً.Frösövägen 3 C:ًالعنوان

 

 

 عبر الرابط أدناه أو رمز االستجابة السريعة األطفالًفيًمركزًاهتمامًاألبهاءورةًسجل في د

 

 

https://forms.office.com/r/ns4F1cwV2b  

ً

mailto:sebastian.sehlen@ostersund.se
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الدعم  مجموعات   
اهتمامك. تسجيل أو األسئلة لطرح بك نرحب فنحن طفلك، تناسب الدعم  مجموعات إحدى كانت إذا   

 

 الفراشة 

  أو اليومية، الحياة من جزءا   العقلي المرض يكون حيث عائلة في عاشوا قد أو يعيشون للذين  جماعي نشاط هو الفراشة
  أعمارهم تتراوح الذين والشباب األطفال الفراشة نشاط يستهدف .المخدرات أو الكحول على مدمنا   ما شخص يكون حيث
عاما   18و 7 بين . 

 fjarilen@ostersund.se : األسئلة لطرح    

 

 الفقاعة 

 تجتمع  .البعض بعضهم عن آباؤهم انفصل  والذين عاما   12و 7 بين أعمارهم تتراوح الذين  األطفال الفقاعة تستهدف 
مرات.  ثماني إجمالي بشكل األسبوع في واحدة مرة المجموعات  

bubblan@ostersund.se   :األسئلة لطرح 

 

 الشجرة 

البديلة.  األسرة منازل في تسكينهم يتم الذين والشباب لألطفال جماعي نشاط هي الشجرة   

tradet@ostersund.se  :لطرح األسئلة   
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 لالتصال

063144057: الهاتف   

 أوقات التواصل: 

10.00 - 8.30 اإلثنين   

14.00 - 12.30 الخميس   

بانتظام.  إليه نستمع صوتي بريد أيضا   لدينا   

  

أدناه السريعة االستجابة رمز  أو الرابط عبر األسرة دليل عن المزيد اقرأ   

https://www.ostersund.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-

familjer-och-foraldrar/familjelotsen.html 

 

 

ًً

https://www.ostersund.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjer-och-foraldrar/familjelotsen.html
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