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Louise Ekman 
 موظفة عمل اجتماعي

072-889 21 51 

 

Emelie Bengtsson 
 أخصائية تربية عالجية

072-889 21 52 
Louise.ekman@tingsryd.se    

Agneta Sjögren Carlberg 
منسقة ومعلمة لذوي 

 االحتياجات الخاصة

      0477-444 11, 072-889 21 53 
Emelie.bengtsson2@tingsryd.se 

 العربية



 

 

 

ي لك كأب/أم / وصي بما يتناسب مع احتياجات طفلك 
يركز عمل الفريق عىل تقديم الدعم االستشاري والوقائ 

بوي  ي مرحلة ما قبل المدرسة، ونوفر الدعم التر
 
ي لديها أطفال ف

للحد األقىص. نحن هنا لمساعدة العائالت التر

ي مجموعات. 
 
 بشكل فردي وف

ي األنشطة. 
 
بصفتنا جزء من الموارد الخاصة بمرحلة ما قبل المدرسة ،فنحن نعمل بتعاون وثيق مع المعلمي   ف

ي لتوصل طفلك. 
ي الروضة عندما تأئر

 
ي أنه يمكنك كأب/أم/وصي مقابلتنا ف

 وهذا يعت 

 

 

 

 

 

 نقدم خدماتنا لـ: 

 آباء/أولياء أمور األطفال الذين يذهبون إىل المدارس التمهيدية البلدية. 

هم من الجهات الفاعلة.  ي مرحلة ما قبل المدرسة وغت 
 
 العاملي   ف

 

ي واالستشاري من خالل:     غيب  ي والير
 
ي توفير الدعم الوقائ

 
 تتمثل أهداف األنشطة ف

 توفت  دعم يمكن أن يحصل عليه الوالدين/ األوصياء والمربي   بسهولة ويرس. 

 توفت  اجتماعات خدمية لألفراد  

 التعاون مع أصحاب التخصصات األخرى عند الحاجة.  

 

بية بصفتك أب/أم/وصي يمكنك التواصل مع الفريق  إذا كان لديك أي سؤال بخصوص طفلك أو بخصوص التر

ة. ال توجد رسوم الستخدام خدماتنا ونحن ال نحتفظ بسجالت للخدمة المقدمة.   مباشر

 

مي   بواجب الرسية ولكن إذا شعرنا بالقلق عىل أحد األطفال، فسيصبح واجبنا هو اإلبالغ؛ كما هو الحال  نحن ملتر 

ي مرحلة ما قبل المدرسة. 
 
 بالنسبة للموظفي   اآلخرين ف

 

 

 

 

 

 

 

 من قبل مدينة ستوكهولم  بالتعاون مع البلديات والمقاطعات ومعهد كارولينسكا.  ABCتم تطوير 

www.allabarnicentrum.se 

ي ربيع عام 
 
ي للوالدين.  ABC، سنقدم برنامج  2019ف  التدريت 

 )جميع أطفال المركز(.  

 

ي لألطفال من خالل تعزيز العالقات بينك وبي   طفلك.  ABCغرض من برنامج   هو تعزيز التطور اإليجائ 

اوح أعمارهم بي    ABCتقدم   سنة، وهي تتكون من أرب  ع جلسات  12و  3الدعم لجميع اآلباء الذين لديهم أطفال تتر

ات بعضنا البعض. بهذه الطريقة  جماعية تركز كل منها عىل موضوع محدد. عندما نجتمع، نستفيد من تجارب وخت 

ة بي   كل اجتماع وآخر.  ي الفتر
 
ل ف ي المت  

 
 نتعلم الدروس ونكتسب األفكار ونمارسها ف

ي الحياة. نحن نعلم اليوم أن تعزيز الروابط بي   األطفال واآلباء هو أفضل  
 
عالقتنا مع أبناءنا هي من أهم األشياء ف

. وهذا هو الهدف الرئيسي من المقابالت  أساس لضمان تنشئة آمنة ألطفالنا تخرجهم أشخاصا واثقي   ومستقلي  

ي تعقدها 
 .ABCالجماعية التر

 

 

 

 

 

 

 


