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 قیـرلف ا
 ودتینغسر لتلمیذ في بلدیةاصحة و لطفل امن مركز ء یعمل كجز

 لدیناأن یعني ا ذھ .لتمھیدیة اسة رلمدالخاصة في ارد الفریق یعمل كمكمل للموا
 .ألنشطة التربویین في المعلمین اثیق مع ون وتعا

 كالفضل لولدو الدعم لك كشخص حاضن والنصائح انحن نعمل على تقدیم 
 ،لوقائي العمل او و ھلعمل امن ف لھداي ھلفضلى الطفل امصلحة و

 . راتالستشاواج یرولتوا
 

 :لى إ نتوجھ
 اتسنو 0-6م بین رھعمااوح ألذین تترل افاطألالحاضن مع ا  •
 ىألخرالفاعلة ت الجھاوالبلدیة التمھیدیة في ارس المدافي  نفوظلموا•

 
لك ذیمكنك م ، كاب او فلك كأل طسئلة حوأكحاضن لدیك  كنت إذا

 نحنو للوصوا لسھلا من فانھ لیناإ لتوجھا اردت اذا .ةمباشر بالفریق لباالتصا
 .ت  سجالأي ال نكتب ولسریة ن اجب  كتماوالدینا  .مجانیین 

 
 منقد نحن

 اليھعمة لالت دامكالما •
 نيوإللكترالبرید والھاتف التوجیھ عبر وا لدعما•
 )www.tingsryd.se  لموقعالمزید على أ اقرا(لمفتوحة التمھیدیة اسة رلمدا •
 ةلطفل مباشراعلى م تماھالاضع ویتم  ABC -في مركز   •
 لحاجةاحسب ى ألخرالمھن امع  ونلتعاا•

 

 
 

 معون من قبل مدینة ستوكھولم بالتعا ABCتطویر تم

 معھدء وحيالضووا تلبلدیاا
 لینسكاروكا

 w w w .allabarnic 
trum.se  

ABC  أ  منن یتكوو سنة  3-12م بین رھعمااوح ألذین تترل افاطألامع ت ألمھاء واآلباالى جمیع اتتوجھ
 ة ولخبرالبعض امع بعضنا دل فنتبام نقو، عندما نلتقي بھم  .ضیعالمواكل من ل مؤقتة حوت بع مجموعار

 ثلبحوا
 یبربالتدم ا  حیث نقوھبعدن  یة  تكوؤلرة  و المفیدروس  الدالدینا  ثم

 .ت للقاافي ل و لمنزایھا في عل

لعالقة اتعزیز ل من خالل فاطإلیجابي لألر التطواو تعزیز ھ ABC منض لغرا
 لفاواطل  ھبینكما كا.

 لقویة بینت العالقاف أن انحن نعرم لیوا .فالناأطلعالقة مع امیة من أھكثر أالقلیلة ء األشیاابعض 
 منو آألفضل لنمو متجانس س األسااي ھل ھالل وأفاطالأ

 ABCلجماعي فيء اللقات احولھ مجموعاور ما تدا ذھ .لبالغینو المستقلین ااد كألفر

 
 راحیبا حارتب حرنن نح، ومجانیة دورة لا

  barnensbasta@tingsryd.se قعولمم اتماھالب الم طیدتقر المایھمھ ن لم
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