مركز الرعاية العائلية فريد من نوعه

إن مركز الرعاية العائلية فريد من نوعه ألنه مبقدور العملني هنا
أن يتعاونوا سويا بسهولة وأن يعرثوا عىل حلول مختلفة ملختلف
االحتياجات .تنترش مراكز الرعاية العائلية يف جميع أنحاء السويد.
اتحاد تعزيز مراكز الرعاية العائلية

)Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF
www.familjecentraler.se

مواعيد االفتتاح

مدرسة املرحلة التمهيدية املفتوحة
كارلسبوري
الثالثاء 16.00-13.00
الخميس 12.00-9.30

بيبي كافيه كارلسبوري
األربعاء 12.30-10.00

معلومات التواصل

كارلسبوري  -بيوركستيجن 2
0505-17290

تفضل بتصفح موقعنا عىل الفيس بوك

familjecentralen@karlsborgs.se
karlsborg.se/bjorken

خالل مواعيد االفتتاح تحرضون وتخرجون متى ناسبكم ذلك .هل ترى أنك تفتقر إىل يشء لدينا
بالنسبة لك ولعائلتك؟ نرحب بوجهات نظركم ورغباتكم.

أهال وسهال بكم يف بيوركن

املركز العائيل فامييل سنرتال
مكان اللقاء الطبيعي ألولياء األمور واألطفال يف بلدية كارلسبوري

مدرسة املرحلة التمهيدية املفتوحة

هي قلب املركز العائيل النابض ويلتقي بها أولياء
واألطفال  6 – 0سنوات من العمر سويا ملامرسة
اللهو والتعلّم والحصول عىل الدعم يف دور األمومة
واألبوة والتعرف عىل العائالت األخرى املقيمة يف
املنطقة .نعقد دامئا لقاءات للغناء سويا وتتوفر
لدينا مساحات واسعة للهو وغرفة ملامرسة األشغال
املسلية واأللعاب وتركيب األحجيات.

قمنا ضمن املركز العائيل بتجميع معظم األشياء التي قد يحتاج إليها أولياء األمور الذين
سريزقون بأطفال وأولياء األمور واألطفال .بإمكانك أن تحصل هنا عىل الدعم حول دور األمومة
واألبوة واألطفال والعائلة وكذلك لقاء آخرين من أولياء األمور واألطفال .يعمل لدينا عدد من
املتخصصني املهنيني مثل القابلة وممرضات من قطاع الرعاية الصحية التخصصية ومدريس مرحلة
املدرسة التمهيدية وخبري اجتامعي ومستخدمني من رعاية األسنان يعملون سويا من أجلك
ومن أجل مصلحة طفلك .إن هذه األنشطة اختيارية ومفتوحة لجميع العائالت ونقدم القهوة
وملحقاتها بسعر التكلفة .كام نقوم بتكييف أنشطتنا حسب احتياجاتكم وال تتواىن عن توجيه
األسئلة لنا عن معظم األمور.

دعم دور األمومة واألبوة

يعرض املركز العائيل أنشطة دعم دور األمومة واألبوة إما ضمن مجموعات أو بشكل فردي .برنامج
دعم األمومة واألبوة آ يب يس ( ABCكل األطفال يف مركز االهتامم) مخصص ألولياء األمور من ذوي
األطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  3سنوات –  12سنة .تتوفر لك هنا الفرصة للقاء وللمناقشة
ولتبادل الخربات مع أولياء األمور اآلخرين ضمن مجموعة .إن  ABCهو برنامج للتآثر والتناغم عىل
أساس معاهدة حقوق األطفال واألبحاث الحديثة عن األطفال .يهدف الربنامج إىل تعزيز العالقات بني
أولياء األمور واألطفال.

محادثات النصائح والدعم

يقدم املستخدمني الذين يعملون يف األنشطة املفتوحة خدماتهم لك بصفتك ويل أمر وميكن أن يكونوا
جهة تتشاور معها حول مختلف التساؤالت واالستفسارات املوجودة لديك .عند الحاجة تتوفر لدينا
أيضا إمكانية حجز موعد لعمل محادثة فردية .بإمكان الخبري االجتامعي يف املركز العائلية مساعدتك
فيام يتعلق بالتساؤالت واالستفسارات التي ميكن أن تتواجد لديك حول طفلك وحول وضعك العائيل
أو حول دور األمومة واألبوة.

الرعاية الصحية لألطفال

بيبي كافيه

مقهى بيبي كافيه هو مكان اللقاء املخصص ألولياء
األمور واألطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني – 0
 1سنة حيث تتوفر فيها لك إمكانية التحدث عن
كل األمور التي تتعلق بدور األمومة واألبوة .قمنا
بتكييف لقاءات الغناء حسب احتياجات الطفل
الصغري وعىل أساس التآثر والتناغم ما بني ويل األمر
والطفل.

ميكن أن تقوم بإدخال أولياء األطفال للمشاركة يف األنشطة ضمن املركز
العائيل .تتوفر خدمات الرعاية الصحية لألطفال يف بيبي كافيه وبإمكانك
هنا أن تطرح األسئلة وللحصول عىل املعلومات.

عيادة القابلة

تقدم عيادة القابلة الرعاية خالل فرتة الحمل
وبعدها ،واستشارات مواد منع الحمل وفحص
الخاليا ضمن الرعاية الطبية النسائية.

الرعاية الشعبية لألسنان

يف بعض األحيان تتواجد الرعاية الشعبية لألسنان
يف بيبي كافيه ويف مدرسة املرحلة التمهيدية
املفتوحة لطرح األسئلة وللحصول عىل املعلومات.

