/ Arabiska

كيف تقوم بتسجيل نفسك!

تفضل بزيارتنا في مركز االندماج االجتماعي  Integrationscentrumالكائن في
أندرا لونج جاتان .Andra Långgatan 19
مواعيد االفتتاح  16 – 9ما بين يوم االثنين – الجمعة.بإمكانك أيضا أن تقوم بالتبليغ عن
اهتمامك في المشاركة في الدورة التعليمية على رقم الهاتف
031-367 91 50أو على موقعنا على شبكة اإلنترنت:
www.goteborg.se/integrationscentrum

سوف نتصل بك قبل أن تبدأ المجموعة التالية

Namn:

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX):

Telefonnummer:

E-post:

Språk:

أنت وطفلك وعائلتك

•هل تريد معرفة المزيد عن كيف تتمكن من تعزيز احترام الذات والثقة بالنفس؟

 Kvällstid

 Dagtid

Jag kan gå kurs på:

 Anmälan gjord av: Samma som uppgifterna ovan
 Annan person: Namn, Telefonnummer, E-post:

•هل تريد أن تعرف المزيد عن حقوقك وواجباتك بصفتك ولي أمر في السويد؟
•هل تريد أن تعرف المزيد كيف يمكن أن تضع الحدود وفي الوقت نفسه بناء
عالقة جيدة مع طفلك؟
•هل تريد أن تعرف المزيد عن كيف يمكن أن تتعاونا سويا لتعزيز العائلة
بكاملها؟
▲

www.goteborg.se/integrationscentrum

بإمكانك أن تتحدث هنا مع أشخاص آخرين من الذين عايشوا أو يعايشون
الوضع نفسه الذي تعايشه بنفسك!

هذا ما قاله بعض األشخاص من الذين شاركوا في السابق عن الدورة التعليمية
ولي األمر في بلد جديد وأيضا عن كون المرء ولي أمر في السويد

”لقد تغير مزاجي مع أطفالي بعد الدورة التعليمية .أشعر اآلن
بالراحة في دور ولي األمر .لقد كنت شخصا مختلفا قبل أن
أشارك في هذه الدورة التعليمية”.
”في السابق كانت هناك فجوة بيني وبين الطفل .أما اآلن فقد
أصبحنا متفقان سويا وقريبان من بعض”.

أهال وسهال بكم في الدورة
التعليمية ولي أمر في بلد جديد
يمكن أن يعايش جميع أولياء األمور تحديات في دور األبوة واألمومة .ويحتاج
الجميع إلى الدعم أحيانا .من المعتاد في السويد أن يشارك أولياء األمور في
إجراءات تهدف إلى دعم أولياء األمور طوال فترة نشأة الطفل .بالنسبة لك
بصفتك لم تنشأ في السويد وتريد المشاركة في مجموعة ألولياء األمور بلغتك
األم هناك إمكانية لتسجيل نفسك في الدورة التعليمية ولي أمر في بد جديد.
تاح لك الفرصة في الدورة التعليمية أن تتحدث مع أولياء األمور اآلخرين
عن كيف يكون المرء ولي أمر في السويد .تشاركون في  8لقاءات تقريبا مدة
كل منها  2,5ساعة .يقود المحادثة قائد للدورة التعليمية يتكلم نفس اللغة التي
تتكلمها مجموعة أولياء األمور .خالل الدورة التعليمية تتاح لك أيضا الفرصة
لمقابلة مستخدمين من الذين يعملون في إدارة الخدمات االجتماعية وفي عيادة
الشبيبة وفي مركز رعاية الطفولة والمدرسة.

”أشعر أنه بناء على نشأة أطفالي بمرور األيام فقد بدئوا بالتكيف
وتغيرت طريقة تفكيرهم وأنه يتوجب علي كولي أمر أن أتكيف
مع طريقة تفكيرهم .ويجب أن أفهمهم .بغض النظر عن أنها
طفلة أو طفل فيجب أن أتمكن من فهمهم”.
”لقد تعلمنا الكثير ،ولكن كان بوسعنا تربية األطفال في بلدنا
أألصلي .ولكن بعد حضرنا إلى السويد نجمت مشاعر من الخوف.
على سبيل المثال الخوف من أننا ال نصغي لألطفال أو أنه إذا
لم يقم المرء بشراء أشياء ثمينة فمن الممكن أن تقوم إدارة
الشؤون االجتماعية بأخذ األطفال منا”.
”األطفال يسألون
بصور أكبر وال يقومون
بإخفاء األشياء التي
عملوها سابقا ،األشياء
التي تحدث معهم”.

