
 

 

 

  خانواده هدایت

( Familjelotse) خانواده هدایت فعالیت از  جزیی(  Förälder Östersund) استرشوند والدین بعد به آگوست ماه از

.  دهد می ارائه رایگان پشتیبانی ساله 18تا  0فرزندان  دارای های خانواده به که هستیم آزاد کار و  کسب یک ما .میشود

(Familjelotsen )را حمایتی هایگروه و والدین مختلف هایپشتیبانی، دوره و مشاوره هایتماس  خانواده هدایت 

 را خود نقش که آوریدمی دست به را فرصت این (، شماFamiljelotsen) خانواده هدایت طریق از. دهدمی ارائه

 .دهید توسعه کودک برای مهم بزرگساالن سایر یا والدین عنوانبه

 

 والدین مکالمه پشتیبانی با

 با رابطه در تر  کوتاه ایمکالمه ، پشتیبانیتاثیر گذار بزرگساالن سایر والدین، یا عنوان به شما به توانیممی ما

 .کنید مشاهده زیر در رابا ما  تماسهای  راه جزئیات. دهیم ارائه فرزندپروری

 

 فرزندپروری  های دوره

 

ABC - لسا 12-3 برای گروه سنی مرکز در کودکان همه 

 با خوبی کنید، رابطه جلوگیری تعارضات کنید، از  رشد سرپرست عنوان به خود تربیتی نقش در خواهید می آیا

( مرکز در کودکان همه) ABC فرزند تربیت دوره شاید دهید؟ پس ارتقا را فرزندتان نفس عزت و کنید ایجاد فرزندتان

 فرد، که هایهفته در گروه  یک.  داریم نظر مد شروع برای را ABC دوره دو حاضر حال باشد؟ در مناسب شما برای

 زندگی در که ای دوره برای. شوندمی تشکیل کامالً دیجیتالی زوج، که هایهفته در گروهی و کنندمی مالقات محل در

 !کنید نام ثبت  دارد را عملکرد بهترین شما

 

ABC - ه  سال 12-3 برای  مرکز در کودکان همه 

  فیزیکی جلسات

 نوامبر  10اکتبر  27اکتبر  13سپتامبر  29پنجشنبه : تاریخ

 20:30 الی 18:00: زمان



 

 

 Postgränd 8A. 831 30 Östersund: مکان

  کنید نام ثبت QR کد یا زیر لینک طریق از

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

 

 

ABC - سال 12-3 برای  مرکز در کودکان همه 

 دیجیتالی جلسات

 نوامبر  17اکتبر  20اکتبر  6سپتامبر  22پنجشنبه : تاریخ

 20:30 الی 18:00: زمان

 foralder@ostersund.se راه تماس

  کنید نام ثبت QR کد یا زیر لینک طریق از

https://forms.office.com/r/1b2SUguDBk 
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 -KOMET ساله  18-12 روش ارتباطی 

  Komet  مشاجره  ردرگی و کنید می بحث خود نوجوانان با اغلب که است مناسب شمایی برای ساله  18تا  12دوره سنی 

 خود نوجوانان با بهتری رابطه همچنین و کنید پیدا موضوع این مدیریت برای بهتری های راه خواهید می و شوید می

 .باشید داشته

نوامبر  30نوامبر  23نوامبر  16نوامبر  9اکتبر  26اکتبر  19اکتبر  12اکتبر  5چهارشنبه : تاریخ  

  20.30الی  18.00زمان: 

Österäng. Rådhusgatan 72, 831 34 Östersund  مکان 

 

              خود را از این طریق این راه ها با ما در میان بگذارید  سواالت

                     foralder@ostersund.se  

 کنید  نام ثبت QR کد طریق  از یا زیر لینک طریق از

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

      

                                                       

BIFF- والدین  توجه کانون  در  کودکان  

 

 و پدر عنوان به تان نقش که  کنید کاری  جدایی از بعد توانید می اید؟ چگونه گذاشته سر پشت را درگیری از پر جدایی آیا

 چه و بگذارد تاثیر کودکان  روی بر تواند می جدایی چگونه که کنید می فکر این به باشد؟ شاید  کارآمد  همچنان مادر

 ممکن شکل بهترین به خود  ساله 18-0 فرزندان برای را ها، آن درگیری و جدایی علیرغم تا دهید انجام توانید می کاری

.هستند توجه مرکز در کودکان دوره این در. دهید انجام  

 .  است تر مناسب شما برای که کنید انتخاب را یکی. کنیم می اندازی راه را BIFF گروه دو زودی به اکنون
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 سواالت خود را می توانید از این طریق به ما ارسال کنید 

 sebastian.sehlen@ostersund.se و شماره تلفن 0725317915

 

 گروه اول در هفته های فرد و در تاریخ های سه شنبه 13 سپتامبر 27 سپتامبر 11 اکتبر 25 اکتبر 

   20:30الی  18:00زمان: 

Frösövägen 3 C :مکان 

 

 گروه دوم در هفته های زوج و در تاریخ های سه شنبه 20 سپتامبر 4 اکتبر 18 اکتبر 1  نوامبر )تعطیالت نوامبر( 

   20:30الی  18:00زمان: 

Frösövägen 3 C :مکان 

 

 کنید  نام ثبت QR کد یا زیر لینک طریق از BIFF دوره برای

https://forms.office.com/r/ns4F1cwV2b 
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پشتیبانی های گروه  

.کنید ثبت را خود مندیعالقه یا بپرسید سؤال توانیداست، می فرزندتان مناسب رزی  حمایتی هایگروه از یکی اگر   

ه پروان  

 روزمره زندگی از بخشی روانی بیماری که کنیدمی زندگی ایخانواده در که است شما برای گروهی فعالیت یک پروانه

 هدف را ساله 18الی  7  نوجوانان و کودکان پروانه. است دیگر مخدر مواد یا/و الکل به معتاد فردی که جایی است، یا

. است گرفته  

 fjarilen@ostersund.se  راه تماس  

ب  حبا  

است ساله ۱۲تا   ۷کودکان  حباب   گروه هدف   

 می جلسه تشکیل بار هشت مجموع در و  بار یک ای هفته ها گروه این. اند شده دور هم از والدینشان کهدر موقعیت هایی 

 دهند

ساله است که والدینشان از هم دور شده اند. این گروه ها هفته ای یک بار و در مجموع   12الی  7هدف این دوره کودکان 

  هشت بار تشکیل جلسه می دهند. 

   bubblan@ostersund.se          راه تماس  

 درخت

.گیرند می قرار سرپرستی تحت که است جوانانی و کودکان برای  گروهی فعالیت  یک درخت   

 راه های تماس: 

tradet@ostersund.se :ایمیل 

 063144057تلفن: 

  ساعات تماس  تلفنی 

   10:00الی  8:30دوشنبه ها 

  14:00الی  12:30پنجشنبه ها 

دهیم  می گوش آن به مرتب طور به که داریم صوتی  گیر پیام یک همچنین ما  

  

 بخوانید  QR کد یا   زیر لینک طریق از را Familjelotsen درباره بیشتر اطالعات
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https://www.ostersund.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-

familjer-och-foraldrar/familjelotsen.html 
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