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ما  تیم

ید فعالیت می کند رتینگزداری شھرز در موآنش دک و داکوی سالمت مرکزاز بخشی  انعنو بھ
 بستانی می باشددپیش د منابع خوای یک مکمل بران تیم بھ عنو ینا

ما ک ین معنا می باشد ا بھ ینا
 داریفعالیت ھا ن در یک با مربیادنز ریھمکا

 می کنیمر شما کای بچھ ھاح بھ صالو متولی ان شما بھ عنواز پشتیبانی وره و مینھ مشادر ز ما
 رکای پیشگیر، ین مجموعھاز ا فھد
 می باشدوره مشاو  ءتقاار
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ست ه اساختھ شدستکھلم اشھر  ریھمکا توسط
 لینسکاروموسسھ کاو حی انو، ھا  داریشھر با.

www.allabarnicentrum.se 
ABC 

 
 
 
 
 

بھ  ما
 لسا 6تا  0سن ن در کادبا کو نسرپرستا

 یمآورمی ن روی کنارکا سایرداری و شھری بستانی ھادپیش در  نکنارکا
 

نید امی تو، ید د دارخووری ندپرزند یا فرزفررد موال در سرپرست سوان بھ عنو شما گرا
 وسترسی دحتی قابل رابھ ما بھ روی آوردن  .بگیریدس تیم مستقیم تما با
 می باشد نیگارا
 .نمی نویسیم ه ای ندوھیچ پرو یم ت دارحق سکو ما

ما  دپیشنھا
 لدینوا پشتیبانی یتماسھا

 یمیلو اطریق تلفن از ھنمایی و را پشتیبانی
آزاد  بستانید پیش

www.tingsryd.se) درنید ابیشتر بخو( 
 ABC -مرکز در  نکادکو ھمھ

 دمی شوری جع تخصصی ھمکاابا سایر مروم لزرت صو در

 گانھاجدھی با تم وجلسھ گرر شامل چھاد و میشول سا ۲۱تا  ۳ان ندزفردارای لدینی کھ وا شامل
 .یم ارمی گذاک شترابھ را یکدیگر ت تجربیادو ھر ت، مالقا نماز

 .یدھا تمرین می کنیم زدبین بال   منزدر یم اگرفتھ د بینشی کھ یاو ھا درس  سپس
فھد  

ABC 
بطھ رابا تقویت ن کادشد مثبت کور یجوتر -
 می باشدن ندتازفرو لدین ان واشما بھ عنو بین

ست اما ان ندزما با فرط تبااراز مھمتر  اردیمو کمتر.
 بینی بط قوروانیم کھ داما می وز مرا .ستاما ان ندزما با فرط تبااز ارمھمتر اردی مو کمتر

 ھا آن دنبو مستقل و دنبو یمنا ایبر ھماھنگ تربیت یک ایبر سساا و پایھ بھترین لدینوا و انندزفر
 می باشدل گساریک بزان بھ عنوه یندآ در

 .ھی وگرت ست کھ جلسای اچیز ینا
ABC 

ھد دمی  تشکیل را
 بھد را ست خواخوده و درکرم نید ثبت نااشما میتوو می باشد ن یگادوره را ینا

barnensbasta@tingsryd.se 
کنید  لساار

 درنید امی تون را ماز و یخرتا
www.tingsryd.se 

 کنید اپید
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