
آیا می خواهید در این باره بیشتر بدانید که چگونه می توانید احساس 	 
به اصالت خویشتن و اعتماد به نفس فرزند خود را تقویت نمایید؟

 آیا می خواهید در این باره بیشتر بدانید که حقوق و 	 
مکلفیت های شما به صفت پدر مادر، در سویدن چی ها می باشند؟

آیا می خواهید که همزمان با چگونه حد و مرز تعیین کردن و رابطه 	 
خوب داشتن با فرزند خود بیشتر بدانید؟

آیا می خواهید در این باره بیشتر بدانید که شما چگونه می توانید 	 
 برای تقویت نمودن تمام خانواده با همدگر کار کنید؟ 

 در اینجا شما می توانید با دیگر کسانی که در 
شما قرار داشته اند یا قرار دارند، صحبت کنید!

▲

/ Dari

شما، فرزند و خانواده شما

www.goteborg.se/integrationscentrum

Namn:

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX):

 
Telefonnummer:

E-post:

Språk: 

Jag kan gå kurs på:   Dagtid   Kvällstid

 Anmälan gjord av: Samma som uppgifterna ovan

 Annan person: Namn, Telefonnummer, E-post:

www.goteborg.se/integrationscentrum

بدینگونه می توانید خود را ثبت نام کنید!
به دفتر ادغام اجتماعی )Integrationscentrum( در )Andra Långgatan 19( مراجعه کنید.

دفتر ما دوشنبه ها تا جمعه ها از ساعت 9:00 تا 16:00 باز است.
به همین گونه، شما می توانید که عالقه خود را با شماره تلیفون 50 91 367 ـ 031 

به اطالع برسانید یا توسط این وبسایت: 
www.goteborg.se/integrationscentrum

ما پیش از آغاز دوره نو کورس به شما خبر می دهیم. 



گفته های زیر را اشتراک کنندگان قبلی در باره کورس والدین در کشور نو 
و در باره پدر / مادر بودن خود در سویدن، گفته اند:

”من پس از این کورس، دارای خصلت تازه ای با فرزندانم شده ام. اکنون
در نقش پدر / مادر بودنم احساس آسودگی می کنم. پیش از اینکه من به این

کورس بیایم، یک شخص دیگری بودم.”

”احساس می کنم االن هر روزی که فرزندانم رشد می کنند آنها خود را
سازگاری میدهند؛ طرز فکر شان تغییر کرده است و من به صفت پدر / مادر

بایستی خودم را با طرز فکر آنها سازش بدهم؛ و باید آنها را درک کنم.
چی دختر باشد و چی پسر، باید بتوانم آنها را درک کنم.”

”حاال فرزندانم بیشتر می پرسند،
کارهائی را که در گذشته کرده اند 

و چیزهائی که االن برای شان 
اتفاق می افتد

پنهان نمی کنند.”

ممکن است که همهء پدران و مادران در نقش پدری / مادری خود احساس 
چالش هائی کنند. و همه پدران و مادران گاهی اوقات هم به کمک ضرورت دارند. 

در سویدن این یک امر عادی می باشد که پدران و مادران در تمام مدت رشد 
فرزندان خود در تدارکات حمایت کننده ای که برای والدین می باشد، اشتراک 
می نمایند. برای شما که بزرگ شده سویدن نمی باشید، اگر خواسته باشید در 

گروه پدران و مادران همزبان خود به کورس والدین در کشور نو
بروید، زمینه ثبت نام شما در آن میسر می باشد.

شما می توانید در این کورس با دگر پدران و مادران در مورد اینکه در سویدن 
والدین بودن چگونه می باشد، تبادل افکار نمایید. شما در حدود 8 بار که هر بار آن 
برای 2،5 ساعت می باشد با هم مالقات می کنید. جلسات توسط مربی کورس هدایت

 می شود و او با اشتراک کنندگان گروه شما همزبان می باشد. در دوران کورس، 
 برای شما این زمینه نیز فراهم می گردد تا با کارمندان اداره خدمات اجتماعی، کلینیک

صحت نوجوانان، کلینیک صحت کودک )BVC( و کارمندان مکتب دیدار نمایید.

”ما خیلی چیزها یاد گرفته ایم. البته ما می توانستیم که در کشور خود نیز
اوالد تربیه کنیم؛ ولی هنگامی که به سویدن رسیدیم ترس ها بوجود آمدند.

به گونه مثال، ما ترس داشتیم که اگر به حرفهای فرزندان خود
گوش ندهیم یا اگر چیزهای گران بها برای شان نخریم ، در

آن صورت، ممکن است که اداره خدمات اجتماعی 
فرزندان ما را از ما بگیرد.”

”پیش از این میان من و فرزند م فاصله وجود داشت. اکنون با همدگر
هم رأی بوده و نزدیک بهم هستیم.”

والدین در کشور نو
به این کورس خوش آمدید!


