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ا لفـریق 
  یعمل كجزء من مركز الطفل و صحة التلمیذ في بلدیة تینغسرود

  الفریق یعمل كمكمل للموارد الخاصة في المدرسة التمھیدیة . ھذا یعني أن لدینا
تعاون وثیق مع المعلمین التربویین  في األنشطة . 

  نحن نعمل على تقدیم النصائح والدعم لك كشخص حاضن و االفضل لولدك
ومصلحة الطفل الفضلى ھي الھدف من العمل و ھو العمل الوقائي ، 

والترویج واالستشارات . 

 
نتوجھ إلى :  

 •   الحاضن مع األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 0-6 سنوات     
 •الموظفون في المدارس التمھیدیة في البلدیة والجھات الفاعلة األخرى  

  إذا كنت كحاضن لدیك  أسئلة حول طفلك   كأب او كام  ، یمكنك  ذلك
  باالتصال بالفریق مباشرة. اذا اردت التوجھ إلینا فانھ من السھل  الوصول ونحن

مجانیین . لدینا واجب  كتمان السریة وال نكتب أي سجالت  .  

نحن نقدم 
• مكالمات داعمة لالھالي  

 •الدعم والتوجیھ عبر الھاتف والبرید اإللكتروني
(www.tingsryd.se  اقرأ المزید على الموقع) المدرسة التمھیدیة المفتوحة • 

 • في مركز  - ABC یتم وضع االھتمام على الطفل مباشرة    
•التعاون مع المھن األخرى حسب الحاجة    

 

  تم تطویرABC   من قبل مدینة ستوكھولم بالتعاون مع   

 البلدیات والضواحيء ومعھد 
  كارولینسكا

 w w w .allabarnic 
trum.se   

 ABC  تتوجھ الى جمیع اآلباء واألمھات مع األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 3-12 سنة  و یتكون من
 أ ربع  مجموعات  مؤقتة حول كل من المواضیع. عندما نلتقي بھم  ، نقوم فنتبادل مع بعضنا البعض الخبرة

  و البحوث
 ثم لدینا الدروس   المفیدة  و الرؤیة  تكون  بعدھا  حیث نقوم بالتدریب 

علیھا في المنزل و في اللقات .  

 الغرض من ABC  ھو تعزیز التطور اإلیجابي لألطفال من خالل تعزیز العالقة
 .بینكما كاھل  واطفال

بعض األشیاء القلیلة  أاكثر أھمیة من العالقة مع أطفالنا. الیوم نحن نعرف أن العالقات القویة بین 
أالطفال وأالھل ھي األساس األفضل لنمو متجانس  و آمن 

ABCكألفراد المستقلین و البالغین. ھذا ما تدور حولھ مجموعات اللقاء الجماعي في   

الدورة مجانیة ، ونحن نرحب ترحیبا حارا  

   barnensbasta@tingsryd.se  لمن یھمھ االمر تقدیم طلب االھتمام الموقع  

www.tingsryd.seیمكنك العثور على التواریخ واألوقات على الموقع
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