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های وقایوی برای شما منحیث یک والد/ قیم و  ای و کمک تمرکز کار این انجمن باالی ارائه خدمات مشوره

ن ارائه خدماتی به نفع اطفال شما است. ما اینجا هستیم تا به فامیل دبستاتن دارند،   هاتی که اطفال پیش همچنی 

 های الزم برای والدین را به صورت فردی و گرویه ارائه دهیم.  کمک کنیم و حمایت

، همکاری نزدییک با مربیان پیش ما منحیث مکمل منابع مراکز پیش های مختلف داریم.  دبستاتن در فعالیت دبستاتن

دبستاتن یا در زمان بردن آنها  توانند در زمان رساندن اطفال شان به پیش ها یم این بدان معناست که والدین/ قیم

 دبستاتن مالقات کنند.  از این مراکز، ما را در مراکز پیش

 

 

 

 

 

 خدمات ما

ن  های شاروایل استفاده یم مخصوص والدین/ رسپرستان اطفال که از پیش دبستاتن  •  کنند و همچنی 

 ها و دیگرکارکنان این حوزه است مخصوص کارکنان پیش دبستاتن  •

 

 ای از این طریق است:  های وقایوی ، تشویقی و مشاوره های ما ارائه حمایت اهداف فعالیت

س به والدین/ قیم ارائه حمایت •  ها و مربیان های قابل دستی

 ارائه جلسات خدمات فردی •

ورت همکاری با سایر مسلیک •  ها در صورت ضن

 

توانید به  اگر شما منحیث یک والد/ رسپرست سوایل در مورد طفلتان یا امور مربوط به پرورش طفلتان دارید، یم

طور مستقیم با تیم ما در تماس شوید. خدمات ما رایگان است و مدارک مربوط به استفاده شما از این خدمات را 

 داریم.  نگه نیم

 هستیم، اما در صورتی که تشویشی خایص در خصوص یک طفل داشته باشیم، 
ی

ما موظف به حفظ محرمانیک

 همانند دیگر کارکنان پیش دبستاتن موظف به معلومات رساتن هستیم. 

 

 

 

 

 

 

 اندازی کرده است.  را راه ABC، پروگرام (Karolinska)ها، مناطق وموسسه کارولینسکا  شهر استکهلم با همکاری شاروایل

www.allabarnicentrum.se 

را که مخصوص آموزش والدین است )تمام اطفال حاضن در مراکز  ABC، ما پروگرام 2019در بهار سال 

(، ارائه خواهیم داد.  پیش  دبستاتن

ن شما و طفلتان است.  ABCهدف برنامه   ارتقاء رشد مثبت اطفال ذریعه تقویت روابط بی 

ن  ABCبرنامه  کند و شامل چهار  سال دارند، فراهم یم 12تا  3خدمات حمایوی را برای تمام والدینن که اطفال بی 

هایمان، از تجربیات و تحقیقات  شود که هرکدام باالی موضوع خایص تمرکز دارند. در مالقات جلسه گروتی یم

ن برگزاری  کنیم و سپس در زمان بینیم معلومات کسب یم یکدیگر بهره خواهیم برد. به این طریق آموزش یم های بی 

 های آموخته شده را تمرین خواهیم کرد.  جلسات، در خانه درس

 

ن موضوعات، برقراری ارتباط با فرزندانمان است. امروزه یم ن اطفال و  ییک از مهمتی دانیم که تقویت عالقه بی 

ین روش برای ارتقاء تربیت متناسب و متوازن است تا اطفال ما بتوانند در کالنسایل به افرادی با اعتماد  والدین، بهتی

 که جلسات گروتی 
ن
ن موضوع است دنبال یم ABCبه نفس و مستقل تبدیل شوند. تمام هدف هم همی  ن  .کنند نت 

www.tingsryd.se 

 

 

 

 

 

 

 


