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تیم ما  
ت می کند

ش آموز در شهرداری تینگزرید فعالی
ک و دان

ت مرکزی کود
به عنوان بخشی از سالم  

ش دبستانی می باشد
ک مکمل برای منابع خود پی

این تیم به عنوان ی  
ک ما 

این به این معنا می باشد   
ت ها داری 

ک با مربیان در فعالی
همکاری نزدی  

صالح بچه های شما کار می کنیم
ما در زمینه مشاوره و پشتیبانی از شما به عنوان متولی و به   

ف از این مجموعه، پیشگیری کار 
هد  

ارتقاء و مشاوره می باشد  

 

 
ما به  

سرپرستان با کودکان در سن 0 تا 6 سال  
ش دبستانی های شهرداری و سایر کارکنان روی می آوریم

کارکنان در پی   
ت سوال در مورد فرزند یا فرزندپروری خود دارید ، می توانید

اگر شما به عنوان سرپرس  
س بگیرید. روی آوردن به ما به راحتی قابل دسترسی و

با تیم مستقیم تما  
رایگان می باشد  

ت داریم و هیچ پرونده ای نمی نویسیم .
ما حق سکو  
پیشنهاد ما   

تماسهای پشتیبانی والدین  
پشتیبانی و راهنمایی از طریق تلفن و ایمیل  

ش دبستانی آزاد
پی   

بیشتر بخوانید در)  w
w

w
.tingsryd.se) 

ABC
همه کودکان در مرکز -   

صی همکاری می شود
ص

ت لزوم با سایر مراجع تخ
صور

در   
 

 
  

  ABC
  

ت
توسط همکاری شهر استکهلم ساخته شده اس  

با شهرداری ها ، نواحی و موسسه کارولینسکا . 
w

w
w
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شامل والدینی که دارای فرزندان ٣ تا ١٢ سال میشود و شامل چهار جلسه گروهی با تم جداگانه  
ک می گذاریم .  

ت یکدیگر را به اشترا
ت، هر دو تجربیا

زمان مالقا  
س ها و بینشی که یاد گرفته ایم در منزل   بین بازدیدها تمرین می کنیم .

س در
سپ  

ف
هد  
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ت رابطه 
ت کودکان با تقوی

ترویج رشد مثب  - 
بین شما به عنوان والدین و فرزندتان می باشد  

ت
کمتر مواردی مهمتر از ارتباط ما با فرزندان ما اس . 

ت. امروز ما می دانیم که روابط قوی بین
کمتر مواردی مهمتر از ارتباط ما با فرزندان ما اس  

گ برای ایمن بودن و مستقل بودن آن ها
ت هماهن

ک تربی
س برای ی

فرزندان و والدین بهترین پایه و اسا  
ک بزرگسال می باشد

در آینده به عنوان ی  
ت گروهی .

ت که جلسا
این چیزی اس   

ABC
  

را تشکیل می دهد   
ت خود را به

ت نام کرده و درخواس
این دوره رایگان می باشد و شما میتوانید ثب  

 barnensbasta@
tingsryd.se 

ارسال کنید  
تاریخ و زمان را می توانید در   

w
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پیدا کنید  


