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مرحبا!
بصفتك شخص بالغ فإنك تلعب دورا هاما للغاية يف حياة الطفل. انت 

الذي تسيل وتوايس الطفل وأنت من يقود الطفل يف الحياة.

إن الهدف الكامن وراء دليل العائالت هذا هو تسهيل األمر بالنسبة 

للشخص الذي يقيم يف انجرييد للعثور عىل أنشطة مفرحة والعثور 

عىل الخدمات املوجودة عىل مقربة من مكان سكنك. أنشطة لألطفال 

ولك كويل أمر أو للبالغني واألطفال سويا.

إن العيش سويا مع طفل ودور ويل األمر ليس باألمر السهل دامئا. 

هناك أيام ال يشعر املرء فيها بصعوبة األمور وعندها يحق لك 

الحصول عىل الدعم من املجتمع. قم باستخدام هذا الحق – من أجل 

أفضل مصلحة للطفل.

كام يحتوي هذا الدليل عىل نصائح عن املكان الذي ميكن أن تتوجه 

إليه ليك يحصل أولياء األمور أو البالغني أو طفلك عىل الدعم إذا 

احتجتم إىل ذلك.

يف دليل العائالت تم تجميع الكثري من الخدمات املتوفرة ولكنه غري 

شامل بصورة تامة. بالطبع هناك املزيد من األمور يف محيط انجرييد 

ويف مناطق يوتيبوري األخرى ميكن أن تختار بينها.

نتمنى أن يشكل الدليل العائيل مساعدة لك ولعائلتك للعثور عىل 

األمور التي تبحثون عنها واالستمتاع بأوقات سعيدة سويا.
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معلومات التواصل
املركز العائيل يف مركز انجرييد

عنوان الزيارة: Kultivatorgatan 5 )كولتيفاتور جاتان 5(

عيادة القابلة

مركز رعاية الطفولة )يب يف يس(  نرّهلسان  يوتيبوري

مركز رعاية الطفولة )يب يف يس( يف مبنى املركز الطبي  كابيو  

مدرسة املرحلة التمهيدية املفتوحة

مستشار أولياء األمور

www.goteborg.se/familjecentralangeredcentrum :موقع اإلنرتنت

031-747 96 50 
031-747 96 40 

031-722 11 84 
031-365 18 34 

072-742 85 20, 072-571 86 06, 070-780 00 69

031-747 96 50 
031-747 96 40 

031-722 11 84 
031-365 18 34 

072-742 85 20, 072-571 86 06, 070-780 00 69

031-747 96 50 
031-747 96 40 

031-722 11 84 
031-365 18 34 

072-742 85 20, 072-571 86 06, 070-780 00 69

أماكن اللقاء لك ولطفلك

معلومات التواصل
املركز العائيل يف مركز انجرييد

عنوان الزيارة: Kultivatorgatan 5 )كولتيفاتور جاتان 5(

عيادة القابلة

مركز رعاية الطفولة )يب يف يس(  نرّهلسان  يوتيبوري

مركز رعاية الطفولة )يب يف يس( يف مبنى املركز الطبي  كابيو  

مدرسة املرحلة التمهيدية املفتوحة

مستشار أولياء األمور

www.goteborg.se/familjecentralangeredcentrum :موقع اإلنرتنت

معلومات التواصل
املركز العائيل يف مركز انجرييد

عنوان الزيارة: Kultivatorgatan 5 )كولتيفاتور جاتان 5(

عيادة القابلة

مركز رعاية الطفولة )يب يف يس(  نرّهلسان  يوتيبوري

مركز رعاية الطفولة )يب يف يس( يف مبنى املركز الطبي  كابيو  

مدرسة املرحلة التمهيدية املفتوحة

مستشار أولياء األمور

www.goteborg.se/familjecentralangeredcentrum :موقع اإلنرتنت

املراكز العائلية  

تضم املراكز العائلية يف انجرييد عيادة القابلة ومركز رعاية الطفولة )يب يف يس( ومدرسة املرحلة التمهيدية املفتوحة وهناك 

أيضا مستشار أولياء األمور.

تتعاون املركز العائلية أيضا مع أنشطة أخرى، مثال املكتبة العمومية ونظام رعاية األسنان. تعرض األنشطة الدعم لذوي 

األطفال أو لألبوين اللذين سريزقان بطفل عام قريب. كام أن املركز العائيل هو نقطة لقاء تتمكن فيه سويا مع عائلتك 

مبقابلة األطفال وأولياء األمور اآلخرين.

هذا النشاط مخصص للعائالت من ذوي األطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 0 – 6 سنوات ولكن يُعرض الدعم العائيل 

أيضا عىل العائالت من ذوي األطفال إىل حد 12 سنة من العمر. عن طريق املشاركة يف مجموعات أولياء األمور ضمن املراكز 

العائلية تتوفر لك فرصة مقابلة أولياء األمور اآلخرين وأن تتعلم املزيد عن األطفال وعن دور األمومة واألبوة.

من بني األمور التي يتم التحدث عنها هناك:

كيف يكون شكل دور األمومة واألبوة

الطعام	 

النوم	 

الحول دون وقوع الحوادث	 

وضع الحدود	 

العالقات	 

www.goteborg.se/foraldrastodangered  ستجد املزيد من املعلومات عن األنشطة عىل الرابط

أماكن اللقاء لك ولطفلك أماكن اللقاء لك ولطفلك
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 املدارس التمهيدية املفتوحة
ترحب املدارس التمهيدية املفتوحة بجميع أولياء األمور من ذوي األطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 0 – 6 سنوات والذين 

مل يبدؤا حتى اآلن الدراسة يف صف مدرسة املرحلة التمهيدية وذلك ملامرسة اللهو مع أطفالهم ومقابلة اآلخرين من األطفال 

والبالغني. تتوفر لديك إمكانية للمشاركة يف األنشطة الرتبوية وأن تتعرف عىل أشخاص جدد وأن تحصل عىل النصائح حول دور 

األمومة واألبوة. إن زيارة املدارس التمهيدية املفتوحة مجانية وال تحتاج أن تقوم بالتبليغ مسبقا عن رغبتك يف الحضور. توجد يف 

انجرييد ست مدارس متهيدية مفتوحة توجد ثالث منهم مندمجة ضمن املراكز العائلية.

www.goteborg.se/foraldrastodange-  ستجد املزيد من املعلومات عن األنشطة ومواعيد االفتتاح عىل الرابط

.”Mötesplatser för dig och ditt barn”  تحت عنوان أماكن اللقاء لك ولطفلك red

املدارس التمهيدية املفتوحة يف انجرييد
Öppna förskolor i Angered 

مركز انجرييد 

عنوان الزيارة: Kultivatorgatan 5 )كولتيفاتور جاتان 5(

هاتف: 

بريوم / جونّيليس

عنوان الزيارة: Grönkullavägen 21 )جرونكولال فيجن 21(

هاتف:                                    أو 

www.facebook.com/oppnaforskolan.gunnilsebergum :فيسبوك

جوردستني: 

عنوان الزيارة: Muskotgatan 47 )موسكوت جاتان 47(

هاتف: 

www.facebook.com/oppnaforskolangardsten  :فيسبوك

هاّماركوللن 

العنوان: Bredfjällsgatan 46 )بردفيالس جاتان 46(

هاتف:

هجالبو

العنوان: Bergsgårdsgärdet 89B )باريجوردس ياردت  89 يب(

هاتف:

لوفجاردت

العنوان: Vaniljgatan 28 )فانييل جاتان 28(

هاتف:

031-365 18 34

072-565 22 29 072-706 19 60

070-612 32 68

031-365 26 57

031-365 28 63

072-856 59 00

املكتبة العمومية
أهال وسهال بك يف عامل الكتب سويا مع طفلك. إن فرتات قراءة الحكايات تزيد من مخزون املفردات لدى الطفل وفهم 

القراءة والقدرة عىل اإلعراب عام يريد قوله كام أن البيئة لطيفة هناك. يوجد عدد من املكتبات العمومية يف انجرييد التي 

تقوم بإعداد مناسبات ثقافية لألطفال من مختلف األعامر بصحبة البالغني. ال يتواىن العاملون يف املكتبة العمومية عن تقديم 

املساعدة لك للعثور عىل الكتب التي تناسبك وتناسب طفلك. ستجد لدينا كتبا عن تطور األطفال وعن دور األمومة واألبوة 

وعن العالقات العائلية. بإمكانك أيضا استعارة الكتب الصوتية واألفالم وألعب الفيديو. كام ستجد لدينا الكتب والصحف 

مبختلف اللغات. 

 يوجد عدد من املكتبات العمومية يف مختلف أرجاء يوتيبوري. بإمكانك أن تعرث عىل أماكنهم يف الرابط

www.goteborg.se/stadsbiblioteket 

املكتبة العمومية يف مركز انجرييد

عنوان الزيارة: Angereds torg 13 )انجرييدس توري 13(

رقم الهاتف:  

www.goteborg.se/angeredsbibliotek :موقع اإلنرتنت

www.facebook.com/angereds.bibliotek :فيسبوك

www.instagram.com/angereds.bibliotek :اينستاجرام

املكتبة العمومية يف هجالبو

عنوان الزيارة: Hjällboplatsen 1 )هجالبو بالتسن 1(

رقم الهاتف:

www.goteborg.se/hjallbobibliotek :موقع اإلنرتنت

www.facebook.com/hjallbo.bibliotek :فيسبوك

www.instagram.com/hjallbobibliotek :اينستاجرام

املكتبة العمومية يف هاّماركوللن

عنوان الزيارة: Hammarkulletorget 62B  )هاّماركوليل توري 62 يب(

رقم الهاتف: 

www.goteborg.se/hammarkullensbibliotek :موقع اإلنرتنت

www.facebook.com/hammarkullens.bibliotek :فيسبوك

www.instagram.com/hammarkullensbibliotek :اينستاجرام

031-365 27 80

031-365 17 15

031-365 29 40

أماكن اللقاء لك ولطفلك أماكن اللقاء لك ولطفلك
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منتزه اللهو يف هاّماركوللن
يقع منتزه اللهو يف هاّماركوللن عند مكان اللهو يف الحديقة العمومية هاّمارباركن وهي أنشطة أوقات فراغ مفتوحة لألطفال 

من جميع األعامر ولكن بصورة خاصة لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 0 – 9 سنوات. بإمكان أولياء األمور واألطفال 

هنا استعارة أدوات اللعب الخاصة باللهو يف الخارج واستخدام غرفة الرعاية وغرفة اإلرضاع واملراحيض. كام يوجد بها فرن 

ميكروويف لتسخني طعام األطفال. بإمكانك أيضا أن تقرأ الكتب ومامرسة اللهو والتلوين ومامرسة ألعاب التسلية واألشغال 

املسلية سويا مع طفلك. بعد الظهر يقوم املستخدمون بإعداد أنشطة حسب حالة الطقس وأيضا عىل سبيل املثال األلعاب 

املسلية والرياضة واملوسيقى وألعاب التسايل والتلوين. 

عنوان الزيارة: Hammarkulletorget 62C  )هاّماركوليل توري 62 يس(

رقم الهاتف:                                    أو

www.facebook.com/hammarkullenparklek :فيسبوك

بيت الثقافة بلو ستللت 
إن بلو ستللت هو مكان للقاء لجميع األشخاص املهتمني باملوسيقى واملحادثات عن املجتمع واملرسح والفن وأنشطة األطفال 

والثقافة وكثري من األمور األخرى. توجد هنا ورشات ملامرسة العمل اإلبداعي وبإمكانك التعرف عىل معرفة اآلخرين بأشكال 

مختلفة. يتم إعداد الربامج الثقافية عىل مدار العام بالتعاون مع األصدقاء واالتحادات واملدارس العليا واالتحادات الدراسية 

واملنظامت األخرى. بإمكانك أيضا أن تحرض إىل وأن تجلس فقط وتتمتع بالهدوء. رمبا تريد استعارة ألعاب الطاولة ومتارس 

اللعب هنا؟ توجد هنا أيضا شبكة ويفي مجانية. كام يضم املبنى أيضا مكتبة أنجرييد العمومية ومرسح أنجرييد وسينام 

انجرييد ومكتب خدمات املواطنني مدبورياركونتور ومطعم يسمى  Kultur p[ burk )الثقافة يف علبة طعام - كولتور بو 

بورك(.

عنوان الزيارة: Angereds torg 13 )انجرييدس توري 13(

رقم الهاتف: 

www.goteborg.se/blastallet :موقع اإلنرتنت

www.facebook.com/bla.stallet :فيسبوك

www.instagram.com/blastallet :اينستاجرام

 

072-255 84 07072-255 84 08

031-365 17 00

أماكن اللقاء للشبيبة
ميني ميكس 

لألطفال والشبيبة الذين ميارسون الدراسة يف السنوات الدراسية 4 – 6. ميكن أن يحصل طفلك يف ميني ميكس عىل املساعدة 

يف أمور الواجبات املدرسية ومامرسة ألعاب التسايل، مامرسة الخبازة، مشاهدة األفالم، االختالط مع األقران من نفس العمر، 

التحدث مع املستخدمني الخ.

عنوان الزيارة: Hammarkulletorget 62C  )هاّماركوليل توري 62 يس(

رقم الهاتف: 

 www.facebook.com/HammarkullensMiniMix :فيسبوك

www.instagram.com/minimix_hammarkullen :اينستاجرام

حديقة أوقات الفراغ يف باريوم
تعرض حديقة أوقات الفراغ يف باريوم أنشطة أوقات الفراغ للشبيبة الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 13 – 20 سنة وأيضا 

لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 10 – 12 سنة. إن حديقة أوقات الفراغ مدمجة مع مدرسة املرحلة املتوسطة باريوم 

هوجستادي سكوالن والقاعة الرياضية. بإمكان الشبيبة هنا لقاء األصدقاء واالختالط مع القياديني ومامرسة لعبة تنس 

الطاولة والبلياردو ومشاهدة التلفزيون وتناول الفيكا يف مقهى الحديقة.

عنوان الزيارة: Lerumsvägen 24  لريومس فيجن 24(

رقم الهاتف: 

www.goteborg.se/bergumsfritidsgard :موقع اإلنرتنت

 www.facebook.com/bergumsfritidsgard :فيسبوك

www.instagram.com/bergums_fritidsgard :اينستاجرام

072-855 40 93

031-365 24 44

أماكن اللقاء لك ولطفلكأماكن اللقاء للشبيبة
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جوتس - مكان اللقاء للفتيات
إن جوتس GUTS هو مكان للقاء للفتيات وللمتحولني جنسيا الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 13 – 20 سنة. بإمكان الشبيبة 

يف جوتس املشاركة يف الرقص وتنظيم أمسيات تتعلق مبواضيع معينة، بدأ املشاريع، الحصول عىل املساعدة يف الواجبات 

املنزلية، املشاركة يف مجموعات املحادثات، الحصول عىل محادثات الدعم أو مجرد االرتخاء واالختالط يف بيئة ممتعة. إن 

جوتس هو مكان للقاء للفتيات وللمتحولني جنسيا حيث تتوفر لهم إمكانية بناء شبكة عالقات اجتامعية سويا وتعزيز 

أنفسهم كأفراد أو كمجموعات. كل يشء اختياري ومجاين هنا. كام توجد جوتس أيضا يف مقرات ثانوية انجرييدس جمناييت 

عند املسبح ومضامر اآليس هويك يف حلبة أنجرييدس أرينا. 

عنوان الزيارة: Linjespringarens Väg 15  )لينيي سربينجارنس فيج 15(

رقم الهاتف: 

 www.facebook.com/guts.motesplats :فيسبوك

www.instagram.com/guts.motesplats :اينستاجرام

حديقة أوقات الفراغ يف جوردستني
إن حديقة أوقات الفراغ يف جوردستني هي مكان اللقاء للشبيبة الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 13 – 20 سنة. يتم تشكيل 

األنشطة حسب األفكار املوجودة لدى الشبيبة ورغباتهم. تعرض حديقة أوقات الفراغ عىل سبيل املثال ستوديو موسيقي، 

لعبة تنس الطاولة، الرقص، تشكيلة من ألعاب الفيديو عىل جهاز بالي ستيشن، تشكيلة واسعة من ألعاب التسايل، مقهى، 

غرفة لعرض األفالم، وأيضا مساحات مريحة متاحة ملجرد االختالط سويا مع األصدقاء واملستخدمني.

عنوان الزيارة: Muskotgatan 5  )موسكوت جاتان 5(

رقم الهاتف: ال يوجد

www.goteborg.se/gardstensfritidsgard :موقع اإلنرتنت

 www.facebook.com/fritidgardsten :فيسبوك

www.instagram.com/gardstens _fritidsgard :اينستاجرام

031-365 18 04

حديقة أوقات الفراغ يف هاّماركوللن
يطلق عىل حديقة أوقات الفراغ اسم ميكس جوردن. توجد هنا أنشطة أوقات الفراغ املفتوحة للشبيبة الذين ترتاوح 

أعامرهم ما بني 13 – 20 سنة. توجد هنا العديد من األنشطة عىل سبيل املثال العمل يف املوسيقى، الرقص، لعب كرة القدم، 

العمل يف استوديو املوسيقى الرائع لدينا أو املشاركة يف أنشطة جامعية تتم بصورة عفوية.

عنوان الزيارة: Bredfjällsgatan 46 )بردفيالس جاتان 46(

هاتف: 

www.goteborg.se/hammarkullensfritidsgard :موقع اإلنرتنت

 www.facebook.com/mixgarden.fritidsgard :فيسبوك

www.instagram.com/mixgardenhk :اينستاجرام

حديقة أوقات الفراغ يف هجالبو
تركز حديقة أوقات الفراغ عىل الشبيبة الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 13 – 20 سنة والذين يرغبون التواجد يف مكان لطيف 

للتجمع يف املنطقة. تتوفر هنا أنشطة أوقات الفراغ من يوم االثنني إىل يوم الجمعة يف املساء حيث تتاح للشبيبة فرصة 

التعرف عىل أصدقاء جديد وإمكانية تقديم أفكار حول األمور التي ميكن أن يفعلوها سويا.

عنوان الزيارة: Bergsgårdsgärdet 79 )باريجوردس ياردت  79(

هاتف: 

www.goteborg.se/hjallbofritidsgard :موقع اإلنرتنت

 www.facebook.com/hjallbo.funhouse :فيسبوك

www.instagram.com/hjallbo_fritidsgard :اينستاجرام

031-365 26 87

031-365 27 34

أماكن اللقاء للشبيبة أماكن اللقاء للشبيبة
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تعاونية فياللت
إن تعاونية فياللت هي حديقة ألوقات الفراغ تدار من قبل اتحاد وتقع يف رانّيبارين. يتم هنا مامرسة أنشطة للشبيبة الذين 

ترتاوح أعامرهم ما بني 13 – 19 سنة. بإمكان املرء هنا أيضا املشاركة يف أنشطة جامعية وأنشطة مفتوحة عىل أساس رغبات 

الزوار.

عنوان الزيارة: Fjällblomman 2 )فيالبلوّمان 2(

هاتف: 

www.fjallet.org :موقع اإلنرتنت

 www.facebook.com/kooperativetfjallet :فيسبوك

 www.instagram.com/kooperativetfjallet :اينستاجرام

كولتورأتوم
تقع كولتورأتوم يف مركز أنجرييد. إن األنشطة هي عبارة عن بيت حّي للثقافة ومكان اللقاء للشبيبة ابتداء من 13 سنة من 

العمر. من بني األنشطة التي تعرض هنا هناك الرقص، عمل دي جي، عزف املوسيقى يف االستوديو وأنشطة بروفات العزف 

املوسيقى. تقع كولتورأتوم يف نفس املبنى الذي توجد فيه بلوستللت واملدرسة الثانوية انجرييدس جمناسييت.

عنوان الزيارة: Högaffelsgatan 12 )هوجافلس جاتان 12(

www.goteborg.se/kulturatom :موقع اإلنرتنت

 www.facebook.com/UngdomssatsningenKulturAtom :فيسبوك

www.instagram.com/kulturatom :اينستاجرام

031-330 39 36

حديقة أوقات الفراغ – حديقة الشبيبة
حديقة أوقات الفراغ هي مكان مفتوح للقاء للشبيبة الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 13 و 18 سنة. بإمكان املرء هنا لقاء 

أصدقاء جدد ومامرسة ألعاب التسايل واإلصغاء للموسيقى.

عنوان الزيارة: Vaniljgatan 23 )فانييل جاتان 23(

هاتف: 

www.goteborg.se/lovgardetsfritidsgard :موقع اإلنرتنت

www.facebook.com/Lövgärdets-Ungdomgård-1782481512043619 :فيسبوك

www.instagram.com/lovgardetsfritidsgard :اينستاجرام

الشبيبة يؤثرون
الشبيبة يؤثرون Unga påverkar توجد هذه األنشطة يف مركز انجرييد وتعمل من أجل زيادة تأثري األطفال والشبيبة. 

يتم ذلك بأشكال مختلفة، عىل سبيل املثال عن طريق:

لقاءات الحوار

أنشطة	 

فعاليات	 

تعليم	 

دميقراطية املعسكرات	 

مشاوير األمان مع األحداث	 

املساعدة يف تحقيق األفكار	 

تتم مامرسة أنشطة  األحداث يؤثرون يف مجموعات تضم األطفال والشبيبة وتقدم الدعم مثال عىل شكل مجلس الشبيبة/ 

اإلنسان خلف الزي الرسمي، واألحداث يطورون املدينة. كام تعمل أيضا مع البالغني ضمن أنشطة تتعلق باألحداث يف كل 

من أنجرييد ويف املدينة.

عنوان الزيارة: Högaffelsgatan 12 )هوجافلس جاتان 12( داخل مقرات كولتورأتوم

رقم الهاتف:                                   و

www.instagram.com/ungapaverkarangered :اينستاجرام

031-365 16 81

072-500 62 39072-856 51 86

أماكن اللقاء للشبيبة أماكن اللقاء للشبيبة
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مدرسة املرحلة التمهيدية واملدرسة
مدرسة املرحلة التمهيدية

يحق لجميع األطفال الذهاب إىل مدرسة املرحلة التمهيدية. تركّز مدرسة املرحلة التمهيدية عىل األطفال ابتداء من سنة 

واحدة من العمر وحتى يبدؤون الدراسة يف صف مدرسة املرحلة التمهيدية. تتوفر هنا لطفلك إمكانية تطوير قدراته بنفسه 

عن طريق األعامل االبداعية واللهو، إما ضمن مجموعات أو سويا مع البالغني. تضع مدرسة املرحلة التمهيدية األساس لتعلّم 

الطفل. انطالقا من املنهج التعليمي ملدرسة املرحلة التمهيدية يتم التعامل مثال مبواد اللغات والرياضيات واإلبداع. كام أن 

التعاون مع املنزل بهدف توفري األمان والعناية يعترب أيضا من األجزاء ذات األهمية القصوى ضمن مهمة مدرسة املرحلة 

التمهيدية.

يوجد يف أنجرييد ما يزيد عن 60 من مدارس املرحلة التمهيدية البلدية واملستقلة. للحصول عىل مزيد من املعلومات عنها 

وعن كيفية تقديم الطلبات بإمكانك التواصل مع خدمات مدرسة املرحلة التمهيدية Förskoleservice أو زيارة موقع 

goteborg.se/forskola اإلنرتنت

خدمات مدرسة املرحلة التمهيدية
تقدم خدمات مدرسة املرحلة التمهيدية اإلجابات عىل أسئلتك املتعلقة مبدرسة املرحلة التمهيدية. بإمكانك هنا عىل سبيل 

املثال الحصول عىل معلومات عن املكان يف مدرسة املرحلة التمهيدية. بإمكانك أيضا الحصول عىل املساعدة لتقديم وجهات 

النظر أو ملء الطلبات واالستامرات والحصول عىل الخدمات االلكرتونية.

رقم الهاتف: 

عنوان الزيارة: Gamlestads Torg 1 )جاميل ستادس توري 1(

forskoleservice@forskola.goteborg.se :الربيد االلكرتوين

مدرسة املرحلة األساسية
يحق لجميع األطفال والشبيبة يف يوتيبوري الذهاب إىل املدرسة. يف مدرسة املرحلة األساسية نقدم لتالميذنا املعرفة والقدرة 

عىل التأثري عىل كل من املجتمع ومستقبلهم الشخيص. يتوجب عىل جمع األطفال يف السويد الذهاب إىل مدرسة املرحلة 

األساسية ملدة عرش سنوات.

هذا اليشء منصوص عليه يف قانون املدارس السويدي ويسمى التعليم االلزامي. تشمل كل سنة دراسية فصل خريف درايس 

وفصل ربيع درايس. يلزم الطفل بواجب التعليم اإللزامي ابتداء من فصل الخريف الدرايس الذي يبلغ الطفل فيه سن ست 

سنوات من العمر ويبدأ يف صف املرحلة التمهيدية وحتى فصل الربيع الدرايس يف السنة الدراسية 9. توجد يف أنجرييد 20 

مدرسة من مدارس املرحلة األساسية. للحصول عىل مزيد من املعلومات عن هذه املدارس وعن كيفية تقديم الطلبات ميكن 

أن تتواصل مع خدمات مدرسة املرحلة األساسية grundskoleservice أو زيارة موقع اإلنرتنت

إدارة شؤون مدارس املرحلة األساسية
إذا كانت توجد لديك أي تساؤالت تتعلق بطلبك أو برعاية تالميذ مدارس املرحلة األساسية قم بالتواصل مع إدارة شؤون 

مدارس املرحلة األساسية. 

الهاتف:  

grundskola@grundskola.goteborg.se :الربيد االلكرتوين

فريق صحة التالميذ
يوجد يف جميع املدارس فريق صحة التالميذ الذي يضم عىل سبيل املثال خبري تربوي متخصص ومدرس متخصص ومرشد 

اجتامعي وممرضة املدرسة وتتوفر لدى الفريق أيضا إمكانية الحصول عىل خدمات طبيب وخبري نفساين. يوجد الفريق 

كدعم لألطفال يف املدرسة ويعمل عىل خلق البيئات املناسبة التي تسّهل عىل التالميذ التعلّم والتطور والتمتع بصحة جيدة.

مدرسة الثقافة يف انجرييد
مدرسة الثقافة متوفرة للتالميذ الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 6 سنوات و 19 سنة الذين يودون تحقيق أحالمهم واستخدام 

مخيالتهم. تقدم مدرسة الثقافة التعليم يف املواد التالية: الرسم واألشكال، الرقص / السريك، الصور / األفالم، املوسيقى وأيضا 

املرسح / الدراما.

يتم مامرسة التعليم بعد الدوام املدريس وتتاح لك الفرصة هنا يف تعلّم أشياء جديدة ومقابلة أصدقاء جدد واكتشاف جهات 

جديدة لديك والوقوف عىل خشبة املرسح وإبراز قدراتك والكثري من األمور األخرى.
031-365 09 60

031-365 09 60

.goteborg.se/grundskola

 رة:ايزلان اونع Högaffelsgatan 8 )هوجافلس  ناتاج9(

031-365 27 67 :فتاهلا مرق

kulturskolan.angered@grundskola. goteborg.se بريد  :ترونيالك

مدرسة املرحلة التمهيدية واملدرسة مدرسة املرحلة التمهيدية واملدرسة
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األنشطة الخارجية

مجال الطبيعة
توجد يف انجرييد الكثري من املناطق الطبيعية والكثري من األماكن ملامرسة اللهو والرياضة واملشاركة. إن املحمية الطبيعية 

فيتيل فيالس هي واحدة من أكرب املناطق الطبيعية يف يوتيبوري. بإمكانك هنا أن تتجول ومامرسة ركوب الدراجات وشواء 

السجق واالستحامم والتقاط الثامر العنبية والفطر. كام يوجد هنا أيضا مكان خارجي ملامرسة التامرين الجسدية ومسارات 

العدو. تتطور القدرة الحركية لدى الطفل عن طريق مامرسة امليش يف املسارات والتسلق والقفز عىل األحجار.

أقرب موقف للحافلة: Kryddnejlikegatan )كريد نيلييك جاتان(

مضامر املنطقة الريايض انجيفاران
إن مضامر املنطقة هو أماكن ملامرسة الرياضات واملشاركة واالختالط للسكان يف املنطقة القريبة. إن األنشطة مخصصة 

يف املقام األول لألطفال كبار السن والشبيبة ولكنها تستقبل الجميع. تتوفر يف مضامر املنطقة الريايض معدات للتامرين 

الرياضية وأراجيح وصندوق رميل ومنزلق وأراجيح ذات نظام نوابض وملعب لكرة السلة ومسار للعبة البُل مع مقاعد. هناك 

أيضا ألعاب من الطبيعة تضم جذوع خشبية وكوخ وشجرة للتسلق.

أقرب موقف للحافلة: Saffransgatan, Timjansgatan )سافرانس جاتان، تيميانس جاتان(.

حديقة أنجرييد العمومية
تقع حديقة انجرييد العمومية يف مركز أنجرييد. يسود أنشطتها موضوع السريك فيام يتعلق بكل من األلوان واألشكال 

ومعدات اللهو. توجد أيضا يف الحديقة العمومية أماكن للشواء ومسار للعبة البُل ومقاعد ومساحات خرضاء واسعة مكسوة 

بالنجيل وأيضا مكان خارجي ملامرسة التامرين الجسدية وأنشطة أخرى. كام توجد هنا منزلقات وحبل للتسلق ومرايا 

الضحك وترامبولينات وهيكل كبري للتسلق ومدّومات لفافة وارجوحتني وصندوق رميل وكوخ للهو وحبل تلفريك وأراجيح 

ضخمة. إن مكان اللهو هذا هو مكان رائع للنزهات ميكن أن يلهو فيه األطفال وكبار السن سويا. مكان اللهو مفتوح عىل 

مدار الساعة.

أقرب موقف للحافلة: Angereds centrum  )أنجرييدس سنرتوم(

الرياضة، رعاية الصحة العامة 
واالتحادات

املسابح
برجد مسبحني يف انجرييد يقدم العديد من املسابح يف املدينة تعليم السباحة لكل من األطفال والبالغني. بإمكانك أيضا 

املشاركة يف التامرين الرياضية املائية ودورات تعليم السباحة عىل البطن. إذا أردت معرفة مواعيد االفتتاح السارية 

واألنشطة املتوفرة يف انجرييد قم بزيارة موع اإلنرتنت الخاص باملسبح. ال يفوتك اصطحاب قفل معك او رشاء قفل يف 

الصندوق.

انجرييد أرينا
بالنسبة للشخص الذي يرغب مامرسة متارين السباحة واالستحامم والقز من املنصات العالية أو فقط االسرتخاء يف الجاكوزي. 

بعد ذلك ميكن أن تسرتخي يف حامم الساونا. كام يوجد هنا برج للقفز وترامبولني. مسبح بطول 25 مرتا الستخدامات 

التامرين والسباحة الصحية. 

كام تضم املنشأة أيضا مسبحا للتعليم وإعادة التأهيل له قاع يرتفع وينخفض حسب الحاجة. يف قسم االسرتخاء ستعرث عىل 

أشكال مختلف من حاممات الساونا وجاكوزي ومسبحا باملاء البارد. كام يضم املبنى قاعة للتامرين الرياضية وقاعة للتامرين 

الجامعية وقاعة لرياضات التزلج عىل الجليد وميدانا لألنشطة وقاعة رياضية وقاعة لرياضات ألعاب القوى.

عنوان الزيارة: Högaffelsgatan 15 )هوجافلس جاتان 15(

رقم الهاتف: 

www.goteborg.se/angeredarena :موقع اإلنرتنت

www.facebook.com/Angered-Arena :بريد الكرتوين

Bra att veta أشياء يجدر بك معرفتها

يف انجرييد توجد عرشات األماكن ملامرسة الرياضة بشكل عفوي مثال مالعب كرة القدم ومساحات خرضاء 

مكسوة بالنجيل ومسارات ملامرسة لعبة البُل. عدا عن ذلك هناك العديد من حدائق اللهو بعضها تتعلق 

مبواضيع مختلفة. استخدم جهاز الهاتف الجوال للعثور عىل أماكن اللهو يف يوتيبوري. ابحث يف الخريطة أو 

انطالقا من البحث عن معدات اللهو املطلوبة. احتفظ بأماكنك املفضلة وجرّب التحديات. تتوفر الخريطة 

بتطبيق للهواتف الذكية.

www.lekplatsappen.se :موقع اإلنرتنت

األنشطة الخارجية الرياضة، رعاية الصحة العامة

031-368 22 90
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مسبح هاّمار بادت وقاعة التامرين الرياضية
إن هاّماربادت هو مسبح تم ترميمه وتحديثه مؤخرا ويُستخدم يف املقام األول لتعليم السباحة ولكنه مفتوح أيضا الستقبال 

العامة خالل أوقات معينة. ستجد هنا أيضا قاعة رياضية واسعة ومنرية. قم بزيارة مكتب االستقبال يف هاّماربادت للحصول 

عىل املعلومات وإذا كانت توجد لديك أي تساؤالت.

عنوان الزيارة: Hammarkulletorget 63 )هاّماركوليل توريت 63(

www.goteborg.se/hammarbadet :موقع اإلنرتنت

قاعة التزلج عىل الجليد
بإمكانك أن تقوم يف انجرييد أرينا بتجربة التزلج باستخدام أحذية التزلج. بالنسبة للمبتدئني هناك أشكال مساعدة مختلفة 

ميكن الحصول عليها ليك يتمكن املرء من تعلّم التزلج. كام ميكن أن تشاهد يف قاعة التزلج عىل الجليد التامرين ومباريات 

اآليس هويك أو مسابقات التزلج عىل الجليد. بالنسبة ملواعيد استخدام مساحات الجليد للعامة أنظر صفحة اإلنرتنت. 

بإمكانك استئجار حذاء التزلج عىل الجليد وخوذة هنا.

عنوان الزيارة: Högaffelsgatan 15 )هوجافلس جاتان 15(

رقم الهاتف: 

www.goteborg.se/angeredarena :موقع اإلنرتنت

www.facebook.com/Angered-Arena :بريد الكرتوين

031-368 22 93

الرياضة، رعاية الصحة العامة الرياضة، رعاية الصحة العامة

االتحادات
تتميز أنجرييد بتشكيلة غنية من االتحادات ألنشطة تناسب الجميع. توجد هنا اتحادات ملختلف االهتاممات، عىل سبيل 

املثال الرياضة والتامرين الرياضية والثقافة واملوسيقى وأيضا دراسة الواجبات املدرسية وأنشطة العطالت املدرسية. بني 

أشكال الحياة االتحادية ستجد أنشطة مخصصة لألطفال والشبيبة من جميع األعامر وللعائلة بكاملها سويا. إذا أردت معرفة 

املزيد عن األنشطة التي تعرضها االتحادات يف املدينة أو إذا كان يوجد لديك اتحادا أو تفكر يف تأسيس اتحاد فبإمكانك 

التواصل مع إدارة شؤون الجزء البلدي قسم دعم االتحادات.

هلسوتيكيت
تعمل هلسوتيكيت يف انجرييد من أجل التوصل إىل حالة صحية أفضل لدى األطفال والشبيبة والبالغني. بإمكانك أن تقوم 

هنا بحجز موعد لعمل محادثة صحية إذا كنت تريد التحدث عن كيف ميكن أن تقوم أو أي من أفراد عائلتك بتحسني 

حالتكم الصحية. تعد هلسوتيكيت متارين بسيطة للجميع يف أماكن مختلفة يف انجرييد، وأيضا محارضات ودورات تعليمية 

عن الصحة. يف موقع اإلنرتنت الخاص بهلسوتيكيت ستعرث عىل األنشطة والدورات التعليمية الحالية. تقدم جميع أنشطة 

هلسوتيكيت مجانا. 

عنوان الزيارة: Högaffelsgatan 10 )هوجافلس جاتان 10(

رقم الهاتف:

www.goteborg.se/halsoteketangered :موقع اإلنرتنت

www.facebook.com/halsoteketangered :بريد الكرتوين

 foreningsstod@socialnordost.goteborg.seتركلا

87 16 365-031 ,72 26 365-031 بريد  :وني :فتاهلا مرق

031-365 11 44
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دعم أولياء األمور يف املراكز العائلية )0 – 12 سنة(

الدعم الفردي ألولياء األمور

يتم تقديم استشارات أولياء األمور الدعم ألولياء األمور بشكل مكيّف فرديا لسكان الجزء البلدي. تتوفر هذه االستشارات يف 

جميع املراكز العائلية يف انجرييد وتعرض الدعم ألولياء أمور األطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 0 – 12 سنة.

بإمكان املرء أن يحصل هنا عىل املساعدة فيام يتعلق باألمور التالية:

الحصول عىل االستشارات والدعم يف دور األمومة واألبوة 

العثور عىل نقاط القوة يف دور ويل األمر 

الحصول عىل أدوات واسرتاتيجيات جديدة كويل أمر 

التحدث عن أطر التواصل والنامذج السائدة ضمن العائلة 

التحدث عن كيف تتأثر عالقات البالغني عندما يرزق املرء بطفل 

يقدم كل يشء مجانا وجميع العاملني هنا ملزمني بواجب كتامن األرسار.

النصائح والدعم ألولياء األمور واألطفال والشبيبة النصائح والدعم ألولياء األمور واألطفال والشبيبة

النصائح والدعم ألولياء األمور 
واألطفال والشبيبة

ستجد هنا معلومات عن األنشطة التي تقدم الدعم للعائالت وأولياء األمور واألطفال. إن جميع أفراد العائلة مختلفني عن 

بعضهم البعض ولذلك تتوفر أشكال مختلفة من الدعم التي ميكن الحصول عليها. إذا كنت ترى أنه يصعب عليك العثور 

بشكل صحيح فبإمكانك التواصل مع أحد األنشطة املذكورة أدناه ليك تحصل عىل املساعدة للوصول إىل املكان الصحيح.

دعم أولياء األمور
إن دور ويل األمر هي مهمة ذات أهمية كبرية وصعبة أحيانا. ميكن أن تكون الحياة مليئة باألشياء التي تبعث البهجة يف 

قرارة النفس – ولكنها تتضمن التحديات أحيانا. عندها يكون من الجيد أن تتمكن من مقابلة آخرين الذين ميكن أن تتشارك 

معهم يف الخربات واألفكار. مراكز العائالت ومدرسة املرحلة التمهيدية املفتوحة ولقاءات أولياء األمور واالستشارات متوفرة 

بالنسبة لك وبالذات لطرح أسئلتك املتعلقة بدور األمومة واألبوة.
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النصائح والدعم ألولياء األمور واألطفال والشبيبةالنصائح والدعم ألولياء األمور واألطفال والشبيبة

دعم أولياء األمور يف مجموعات يف املراكز العائلية

يعرض مستشار أولياء األمور أيضا الدعم ألولياء األمور ضمن مجموعات عىل سبيل املثال حلقات األمان )0 – 18 شهرا( 

والدورات التعليمية آ يب يس )ABC 12 – 3 سنة(. عن طريق املشاركة يف مجموعات أولياء األمور تتوفر لك إمكانية 

مقابلة أولياء األمور اآلخرين وأن تتعلم املزيد عن األطفال وعن دور األمومة واألبوة. من بني األمور التي يتم التحدث عنها 

هناك كيف يكون األمر عندما يصبح املرء ويل أمر وكيف ميكن أن يضع املرء الحدود لألطفال وعن أهمية الطعام والنوم.

www.goteborg.se/foraldrastodangered ستجد املزيد من املعلومات عن األنشطة عىل الرابط

بإمكانك أيضا التواصل مع مستشار أولياء األمور يف أحد املراكز العائلية.

املركز العائيل يف مركز انجرييد

عنوان الزيارة: Kultivatorgatan 5 )كولتيفاتور جاتان 5(

مستشار أولياء األمور:

www.goteborg.se/familjecentralangeredcentrum :موقع اإلنرتنت

املركز العائيل يف هجالبو

عنوان الزيارة: Bergsgårdsgärdet 89B )باريجوردس جاردت 89 يب(

مستشار أولياء األمور:   

www.goteborg.se/hjallbofamiljecentral :موقع اإلنرتنت

املركز العائيل يف لوفجاردت

عنوان الزيارة: Vaniljgatan 28 )فانييل جاتان 28(

مستشار أولياء األمور:  

www.goteborg.se/familjecentralenlovgardet :موقع اإلنرتنت

072-742 85 20, 072-571 86 06, 070-780 00 69

070-082 49 23, 072-204 98 61, 073-665 20 85

072-571 86 06

دعم أولياء األمور يف عيادة الشبيبة )13 – 24 سنة(

ميكن أن تراود ويل األمور أفكار وتساؤالت عن الطفل الذي منا وأصبح شابا. تعرض عيادة الشبيبة يف انجرييد استشارات 

أولياء األمور عىل شكل محادثة واحدة أو محادثتني حيث تتوفر لك بصفتك ويل األمر فرصة طرح األسئلة. يتم حجز موعد 

هذه املحادثة عىل رقم الهاتف : 332-031 69 07. اخرت البديل ”املرشد االجتامعي” Kurator لحجز املوعد. إذا كنت 

بصفتك ويل أمر تشعر بالقلق حول حال طفلك املراهق فبإمكانك أن تقدم معلومات له ليك يقوم بالتواصل مع العيادة 

للتحدث معهم هناك.

عنوان الزيارة: Angereds torg 5B )انجرييدس توري 5 يب(

رقم الهاتف:

www.umo.se :موقع اإلنرتنت
031-332 69 07
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هل تحتاج إىل مزيد من الدعم؟
يف بعض األحيان ميكن أن يشعر املرء بالحاجة إىل دعم أكرث شمولية يف دور األمومة واألبوة إضافة إىل االستشارات التي يكن 

أن يحصل املرء عليها، عىل سبيل املثال عند الخرباء االجتامعيني يف مراكز الرعاية العائلية أو يف أماكن اللقاء األخرى. آنذاك 

يتوفر املزيد من أشكال املساعدة التي ميكن أن تحصل عليها. توجد يف انجرييد أنشطة مختلفة ميكن أن تقدم لك املساعدة. 

ال تحتاج أن تقوم بنفسك مبحاولة البحث عن املكان الذي ستتوجه إليه بل قم بالتواصل معهم وسيقدمون لك املساعدة عن 

املكان الصحيح الذي ميكن أن تتوجه إليه.

االستشارات العائلية
بالنسبة للشخص الذي يعيش ضمن عالقة اثنني من األشخاص أو يف عائلة ويريد التوصل إىل عالقة أفضل أو يريد انهاء 

العالقة، فبإمكان املرء آنذاك التواصل مع االستشارات العائلية يف بلدية يوتيبوري للحصول عىل املساعدة والدعم. إن جميع 

العاملني يف االستشارات العائلية ملزمني بواجب كتامن االرسار وال يقومون بتدوين املعلومات يف ملفات. بإمكانك ورشيكك 

االحتفاظ برسية الهوية إذا أردتم ذلك.

عنوان الزيارة: Kronhusgatan 2F )كرونهوس جاتان 2 اف( يف يوتيبوري

رقم الهاتف:

www.goteborg.se/familjeradgivningen :موقع اإلنرتنت

موقف الحافلة: Brunnsparken )برونس باركن(

الشؤون القانونية العائلية
إذا كنت ويل أمر وتفكر باالنفصال فمن املمكن أن تجابه بعض الصعوبات التي تنجم فيام بتعلق مبسائل حضانة الطفل 

وأين سيقيم الطفل وكم ستتمكن من مقابلة الطفل. يساعدك مكتب الشؤون القانونية العائلية عىل التوصل إىل اتفاق 

والتوقيع عىل اتفاقية.

عنوان الزيارة: Olof Palmes Plats 1 )أولوف بامليس بالتس 1( يف يوتيبوري

رقم الهاتف: 

 www.goteborg.se/familjerattsbyran :موقع اإلنرتنت

موقف الحافلة: Järntorget )يارن تورييت(

031-367 92 00

031-367 93 63

وحدة املوارد لألطفال والشبيبة
يعايش كثري من أولياء األمور أن بعض الفرتات خالل مراحل منو الطفل مجهدة ومتعبة. عندها يكون من املستحسن أن 

يوجد شخص ميكن أن تتكلم معه. إن وحدة املوارد مخصصة لويل األمر من ذوي طفل يرتاوح عمره ما بني 0 – 18 سنة. 

ستجد لدينا معالجني عائليني من ذوي الخربة الطويلة املستمدة من العمل عىل تقديم أشكال مختلفة من الدعم للعائالت. 

تتوفر لجى املستخدمني كفاءات مهنية خاصة مع مختلف أشكال التعليم التكمييل ليك يتمكنوا من التعامل مبختلف 

االحتياجات.

 تعرض أنشطة لقاءات أولياء األمور، بشكل فردي وضمن مجموعات. أنظر الرابط

 www.goteborg.se/foraldrastodangered للحصول عىل مزيد من املعلومات.

 :لافطألل اردوة المدحف وتاه مرق01 25 031-365

:ةشيببلل اردوة المدحف وتاه مرق 51 11 031-365
resursenheten.barnochunga@socialnordost.goteborg.seترونيكلا:  

بريد

النصائح والدعم ألولياء األمور واألطفال والشبيبة النصائح والدعم ألولياء األمور واألطفال والشبيبة
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أنشطة األطفال حديثي الوالدة 
هذه األنشطة مخصصة ألولياء األمور الذين رزقوا حديثا بطفل وللشخص من ذوي طفل حديث الوالدة والذي يحتاج إىل 

الدعم يف دور األمومة أو األبوة. 

متارس هذه األنشطة بالتعاون مع وحدة شؤون الرعاية النفسية ضمن رعاية األمومة والطفولة يف يوتيبوري.

بإمكانك الحضور إىل أنشطة األطفال حديثي الوالدة:

إذا كنت تشعر بالقلق واالنحطاط حول دور األبوة أو األمومة أو بالنسبة لطفلك.	 

إذا كنت تريد التحدث حول األمور التي تشعر أنها صعبة فيام يتعلق بانتظار قدوم الطفل والوضع.  

إذا كنت تجابه صعوبات يف فهم األمور التي يحتاجها الطفل أكرث يشء 

إذا كنت تشعر بالقلق حول كيفية أكل الطفل أو نوم الطفل 

إذا كان من الصعب مواساة الطفل 

إذا كنتم كأولياء األمر تعانون من صعوبات يف عالقتكم مع بعض 

نعرض عليكم آنذاك ما ييل:

محادثات فردية لك ولعائلتك	 

تقديم الدعم لخلق لحظات سعيدة سويا مع طفلك 

لقاءات جامعية ألولياء األمور واألطفال 

إن احتياجاتكم بالذات هي التي تكون يف مركز االهتامم وهي التي تسيطر عىل طريق عمل األنشطة. نحدد سويا معكم 

كيف سيتم تشكيل أطر التواصل. إن أنشطة األطفال حديثي الوالدة هي جزء من وحدة املوارد لألطفال والشبيبة.

رقم الهاتف: 

النصائح والدعم ألولياء األمور واألطفال والشبيبة النصائح والدعم ألولياء األمور واألطفال والشبيبة

عيادة الشبيبة 
عيادة الشبيبة يف انجرييد متاحة للشبيبة الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 13 و 24 سنة. بإمكان الشبيبة القيام هنا بالتحدث 

عن كل األمور ابتداء من الحب والوقائع الصعبة وحتى أمور الجنس والتساؤالت حول أمور الحياة والقيام بعمل فحوصات 

الحمل والكثري من األمور األخرى. ميكن أن يحصل طفلكم الشاب / الشابة عىل املعالجة الطبية والنفسية وأيضا الدعم 

واملعلومات. يعمل يف العيادة قابلة وممرضة ومرشد اجتامعي وخبري نفيس وطبيب ذو تخصص عام. إن عيادة الشبيبة 

حاصلة عىل دبلوم HBT فيام يتعلق بالتعامل بأمور املثليني ومحبي الجنسني واملتحولني جنسيا.

عنوان الزيارة: Angereds torg 5B )انجرييدس توري 5 يب(

رقم الهاتف: 

www.umo.se:موقع اإلنرتنت

عن التعاون – فست بوس وسيب
يف حالة وجود عدد من األشخاص املحرتفني ضمن عائلتكم من الذين يقدمون الدعم لكم فيمكن أن يشعر املرء 

أحيانا وجود حاجة ألن يتعاون هؤالء مع بعضهم البعض. إن جميع األشخاص الذين يتعاملون مع األطفال والشبيبة 

يف أنجرييد ملزمني أن يتعاونوا سويا إذا كنتم تحتاجون إىل ذلك ضمن عائلتكم. يسمى هذا العمل فست بوس 

Västbus. يحق لك أن تحصل هنا عىل مخطط فردي منسق وهذا يسمى سيب SIP. أطلب من األشخاص الذين 
تتواصل معهم وسيقومون بتقديم املساعدة لك يف هذا الصدد.

031-332 69 07

031-365 11 65
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الرعاية الصحية والطبية

عيادة القابلة
يُعرض عليك يف عيادة القابلة الحصول عىل الرعاية بعد الحمل، وأيضا الدعم قبيل الوصول إىل دور ويل األمر. بإمكانك أيضا 

الحصول عىل النصائح عام هي مواد منع الحمل التي تناسبك بالذات والقيام أيضا بعمل فحص عن األمراض الجنسية. كام 

تقومني يف عيادة القابلة بتقديم عينة فحص الخاليا الذي له أهمية كبرية.

Närhälsan Angered barnmorskemottagning عيادة القابلة نرّهلسان يف انجرييد

عنوان الزيارة: Angereds torg 15 )انجرييدس توري 5(

50 96 747-031رقم الهاتف:

مركز رعاية الطفولة يف انجرييد
يقدم مركز رعاية الطفولة الدعم لك كويل امر يف كل األمور التي يعنيها دور األمومة أو األبوة بالنسبة لطفلك ليك يحصل 

الطفل عىل تطور جيد فيام يتعلق بالصحة واألمان. تقابلون هنا ممرضة من ذوي الخربة وطبيب من ذوي الكفاءة 

التخصصية ضمن مجال صحة الطفل الذي يرتاوح عمره ما بني صفر إىل ست سنوات.

مركز رعاية الطفولة يف مركز انجرييد

Kultivatorgatan 5 )كولتيفاتور جاتان 5(. رقم الهاتف

مركز رعاية الطفولة نرّهلسان يف هجالبو

Bergsgårdsgärdet 89B )باريجوردس جاردت 89 يب(. رقم الهاتف

مركز رعاية الطفولة نرّهلسان يف لوفجاردت

Vaniljgatan 28 )فانييل جاتان 28(. رقم الهاتف

مركز رعاية الطفولة يف مبنى الرعاية الطبية كابيو

Kultivatorgatan 5 )كولتيفاتور جاتان 5(. رقم الهاتف

مركز رعاية الطفولة يف جوردستني

Muskotgatan 10 )موسكوت جاتان 10(. رقم الهاتف

031-747 96 40

031-747 83 64

031-747 85 50

031-722 11 84

031-396 00 60

الرعاية الصحية والطبية الرعاية الصحية والطبية
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نتواجد هنا لتقديم املساعدة للشخص الذي يشعر أنه بحاجة إىل املزيد من الدعم والنصائح يف دور األبوة أو األمومة إضافة 

إىل الدعم الذي يحصل عليه املرء يف عيادة القابلة أو يف مركز رعاية الطفولة واملراكز العائلية. بإمكانك مراجعتنا لتوجيه 

األسئلة التي تتعلق بحالتك املرتبطة بالحمل أو الوضع ودور األمومة أو األبوة املقبل، عىل سبيل املثال:

معايشة الشعور بالقلق قبل أن يصبح املرء ويل أمر 

ما هو شعورك عندما تكون عىل وشك أن تصبح ويل أمر 

ترصفات طفلك وتطوره 

الوقائع التي تحدث ضمن العائلة والتي تؤثر عليك وعىل طفلك 

نقابل األشخاص الذين سيصبحون أولياء أمور واألطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 0 – 5 سنوات وأولياء أمورهم بصورة 

فردية وضمن مجموعات.

نقوم بعمل تقييم لتطور الطفل بناء عىل مهمة يعهدها إلينا مركز رعاية الطفولة. يتوجب عليك أن تقوم يف املقام األول 

بالتواصل مع أحد الخرباء النفسيني عن طريق مركز رعاية الطفولة أو عيادة القابلة. كام ميكن أن تتواصل هاتفيا مبارشة عىل 

الرقم                                  الزيارات مجانية.

عيادة اف آ ار – الدعم والحركة
أحصل عىل الدعم لبدء النشاط وليك تتحرك بصورة أكرب من الوقت الحارض – يف املنزل، يف املدرسة أو يف أي أنشطة أخرى. 

بصفتك ويل أمر فيمكن أن تحصل عىل النصائح عن كيف ميكن أن تتوصل إىل حياة يومية فعالة. يختار أولياء األمور إذا كان 

الطفل الذي يرتاوح عمره ما بني 0 – 12 سنة سيشارك خالل املحادثة أم ال. يقدم الدعم من قبل خبري العالج الطبيعي أو 

من عامل األمور الصحية مجانا وتقدم خالل فرتة تصل مدتها إىل 6 أشهر. ابتداء من سن 6 سنوات من العمر تتطلب أنشطة 

اف آ ار FaR الحصول عىل وصفة طبية ملامرسة األنشطة الجسدية. بالنسبة لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 0 – 5 

.FaR سنوات فال يتطلب األمر الحصول عىل وصفة طبية للوصول إىل عيادة اف آ ار

ميكن أن يقوم مقدم الرعاية بكتابة وصفة طبية للحصول عىل نشاط جسدي لألطفال والشبيبة من 6 سنوات من العمر 

والذين ال يتحركون بصورة كافية أو الذين يعانون من سوء الحالة الصحية التي ميكن أن تتحسن عن طريق املزيد من 

الحركة. تواصل مع املمرضة / مقدم آخر للرعاية.

www.vgregion.se/fargoteborg :موقع اإلنرتنت

رقم الهاتف: 

 العنوان: Angered Arena, Högaffelsgatan 15 )انجرييدس أرينا، هوجافلس جاتان 15(

وحدة الرعاية النفسية لألبوة واألمومة وصحة 
األطفال الصغار

076-130 63 94

االستشارات لدى أخصايئ التغذية
بالنسبة لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 0 – 19 سنة من الذين يعانون من الوزن الزائد )ليس فرط السمنة( تتوفر 

إمكانية ملقابلة أخصايئ التغذية للتحدث عن عادات الطعام إما ضمن مجموعات أو بصورة فردية. إذا كان عمر الطفل يقل 

عن 9 سنوات فإنه ال يحتاج إىل التواجد خالل االجتامع. إذا كان الشاب يقيم يف املنزل فمن املستحسن أن يتواجد حامل حق 

الحضانة معه خالل االجتامع. املحادثات مجانية. 

www.vgregion.se/fargoteborg :موقع اإلنرتنت

رقم الهاتف: 

 العنوان: Närhälsan Angered Rehabmottagning, Triörgatan 2 )عيادة إعادة التأهيل نرّهلسان 

يف انجريد، تريورجاتان 2(

رعاية األسنان الشعبية
تقوم رعاية األسنان الشعبية مبعالجتك ومعالجة طفلك. بالنسبة لألطفال والشبيبة الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 0 – 24 سنة 

تقدم املعالجة لهم مجانا. نريد أن نعطي األطفال والشبيبة وأولياء األمور املعرفة عن كيفية املحافظة عىل صحة األسنان 

طوال الحياة. تتوفر أكرب فرصة للمحافظة عىل صحة األسنان للشخص الذي يقوم بتطبيق ومامرسة عادات جيدة يف مرحلة 

مبكرة من الحياة.

نقوم باستدعاء األطفال والشبيبة للفحص بصورة منتظمة ونقدم النصائح لهم عن كيفية املحافظة عىل صحة أسنانهم.  

حسب نصوص القانون فإنه يحق لجميع األطفال الذين يقيمون يف السويد الحصول عىل رعاية األسنان.

عيادة رعاية األسنان الشعبية يف انجرييد

عنوان الزيارة: Triörgatan 2 )تريورجاتان 2(

رقم الهاتف: 

عيادة رعاية األسنان الشعبية يف هجالبو

عنوان الزيارة: Bergsgårdsgärdet 91 )باريجوردس جاردت 91(

رقم الهاتف: 

010-441 74 50

010-441 81 20

070-082 33 88

070-082 33 88
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عيادة األمراض النفسية لألطفال والشبيبة BUP يف جامليستادن توجه أنشطتها لألطفال والشبيبة تحت سن 18 سنة من 

العمر من الذين يعانون من عوارض نفسية وتغريات يف الفعاليات بدرجة صعوبة عالية، عىل شكل حاالت القلق، االكتئاب، 

الترصفات العدوانية، انخفاض الفعاليات، صعوبة الرتكيز وصعوبات بائنة فيام يتعلق بالتناغم االجتامعي ومتالزمة اإلرغام 

والترصف املؤذي للذات واضطرابات الطعام.

تقوم عيادة األمراض النفسية لألطفال والشبيبة أيضا بعمل تحقيقات حول بعض التغريات يف الفعاليات، عىل سبيل املثال 

.Autism والتوحد ADHD اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط

يحرض املرء إىل عيادة األمراض النفسية لألطفال والشبيبة إذا كان يعاين من مشكالت كبرية ويحتاج إىل الحصول عىل إجراءات 

عىل مستوى تخصيص. يف أغلب األحيان يكون املرء قد طلب الحصول عىل الرعاية عن طريق الرعاية الصحية املدرسية، أو 

عن طريق عيادة رعاية الطفولة أو مركز الرعاية الصحية فوردسنرتالن قبل أن يصل املرء إىل هنا بناء عىل خطاب تحويل. كام 

ميكن أن يقوم املرء مبراجعة عيادة األمراض النفسية لألطفال والشبيبة مبارشة عن طريق ملء طلب خاص بالشخص عىل 

موقع اإلنرتنت للحصول عىل الرعاية.

رقم الهاتف:                                  )للمسائل اإلدارية(

رقم هاتف الطوارئ:                                   )لألوضاع الطارئة أو لالستشارات(

العنوان: Gamlestadsvägen 2–4 )جامليستادس فيجن 2 – 4(

www.sahlgrenska.se/bup-gamlestaden :موقع اإلنرتنت

عيادة األمراض النفسية لألطفال والشبيبة

031-343 39 40
070-082 37 49

ميني - ماريا
ميني – ماريا هي عيادة يوتيبوري للشبيبة الذين توجد لديهم أسئلة تتعلق بالخمور واملخدرات وتوجه أنشطتها إىل الشبيبة 

والبالغني صغار السن إىل حد 21 سنة من العمر. بإمكانك أن تحصل عىل النصائح والدعم يف ميني – ماريا بصفتك ويل أمر 

أو أحد األقارب. بإمكانك أن تحرض إىل ميني – ماريا بنفسك أو سويا مع طفلك. إن هذه األنشطة موجهة مبارشة إىل الشبيبة 

الذين يشعرون بالقلق املرتبط بالخمور واملخدرات.

يعمل يف ميني – ماريا خرباء اجتامعيني، ممرضات، أطباء نفسيني وأطباء. نعرض هنا الحصول عىل النصائح والدعم واملعالجة 

للشبيبة والعائالت والشبكات االجتامعية. جميع الزيارات يف ميني – ماريا مجانية. إن ميني – ماريا يوتيبوري هي عبارة عن 

إطار تعاون ما بني بلدية يوتيبوري ومستشفى ساهلجرينسكا الجامعي.

رقم الهاتف: 

العنوان: Gamlestadsvägen 4 )جامليستادس فيجن 4(

www.minimaria.se :موقع اإلنرتنت

عيادة األطفال الالجئني
بإمكان الشخص الذي يعاين من عوارض جسدية ونفسية التي ميكن ربط وجود عالقة لها بأوضاع الهجرة واللجوء إذا كان 

عمره يقل عن 18 سنة مراجعة عيادة األطفال الالجئني. نرحب بكل من األطفال يف العائالت واألطفال الوافدين مبفردهم. 

يقوم طبيبك يف مركز الرعاية الصحية أو أي طبيب آخر بإرسال خطاب تحويل إىل العيادة ولكن يجب أن تدّون طلب الرعاية 

بنفسك عىل موقع اإلنرتنت.

 :فتاهلا مرق26 60 070-020

: Byfogdegatan 3D انونعل 

Gamlestads torg ةلفاحال فق: 

www.angeredsnarsjukhus.se/fbm :عقومنت 
ترناإل

031-367 92 90
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املركز التخصيص لألطفال والشبيبة
إن املركز التخصيص لألطفال والبالغني هو عيادات تخصصية لألطفال والشبيبة الذين ترتاوج أعامرهم ما بني 0 – 18 سنة. 

توجد هذه العيادات يف كل من مركز انجرييد وجامليستادن.

تعالج كل من العيادتني األطفال والشبيبة الذين يعانون مثال من: الربو، السمنة، مرض السكري والعوارض النفسية العصبية. 

كام يتم معالجة األطفال والشبيبة الذين يعانون من انخفاض الوزن واألطفال الصغار الذين يعانون من إرضابات الطعام.

تقوم العيادة بعمل تقييامت طبية لألطفال ومعالجة حاالت األمراض املزمنة لدى الشبيبة. كام يتم عمل تقييم للحاالت 

النفسية لدى األطفال يف حالة وجود مشكالت طبية لدى األطفال. كام تعمل العيادة أيضا يعمل تقييامت متعمقة حول 

الحالة النفسية لدى األطفال.

مستشفى نرّشوكهوس يف انجرييد

رقم الهاتف: 

العنوان: Halmtorget 1 )هامل تورييت 1(

موقف الحافلة: Angered centrum  )انجرييدس سنرتوم(

www.angeredsnarsjukhus.se/sbua :موقع اإلنرتنت

جامليستادن

رقم الهاتف: 

Byfogdegatan 3D العنوان: 

  Gamlestads torg موقف الحافلة: 

www.angeredsnarsjukhus.se/sbug :ترناإل عقومنت

031-332 69 01

031-345 08 80

الرعاية الصحية والطبية أرقام الهاتف ذات األهمية

أرقام الهاتف ذات األهمية
دليل الرعاية 1177

بإمكانك التواصل هاتفيا عىل مدار الساعة بالرقم 1177 وتتوفر لك فرصة التحدث مع ممرضة وللحصول عىل االستشارات 

الطبية. عن طريق دليل الرعاية يكون بإمكانك أيضا الحصول عىل الحقائق واالستشارات وأيضا املعلومات املتعلقة 

بالقواعد والحقوق. كام ميكن أن تحصل عىل املساعدة ليك يتم إرشادك إىل جهة الرعاية الصحيحة، أو مركز الرعاية الصحية 

واملستشفى الخ.

رقم الهاتف: 1177

www.1177.se :موقع اإلنرتنت

رقم الطوارئ 112
يجب استخدامه فقط يف الحاالت الطارئة التي تتضمن تهديدا عىل الحياة أو املمتلكات أو البيئة. إن الوضع الطارئ هو 

الوضع الذي تحتاج فيه إىل الحصول عىل مساعدة رسيعة من سيارة اإلسعاف، خدمات اإلنقاذ، الرشطة، عمليات اإلنقاذ 

املتعلقة بالطريان أو البحرية أو عمليات اإلنقاذ يف الجبال، أو خدمات القس املناوب أو معلومات السموم.

يف حاالت العنف ضمن العالقات القريبة
"إن تعريف العنف هو أي ترصف موجه ضد أي شخص آخر والذي يتعرض لألذى، األمل، الخوف أو اإلهانة أو إرغام هذا 

الشخص عىل عمل يشء ضد رغبته أو أن يرتاجع هذا الشخص عن عمل يشء يريد عمله". – بيار ايسدال، من "معنى 

العنف" 2001.

هل تعرضت أو طفلك للعنف أو هل ارتكبت بنفسك أي شكل من أشكال العنف والتهديد؟ بالنسبة للشخص الذي يعيش 

مع العنف بأي شكل من األشكال يجب أن يقوم يف املقام األول بالتواصل مع مكتب الخدمات االجتامعية يف الجزء البلدي 

الذي يقيم فيه إذا كان يريد الحصول عىل النصائح واملساعدة. بإمكانك التواصل معهم عن طريق مركز التواصل كونتاكت 

سنرتوم. بإمكانك أيضا أن تتواصل مع خفارة الخدمات االجتامعية إذا كنت بحاجة إىل مساعدة طارئة عندما يكون مكتب 

الخدمات االجتامعية مغلقا أو أن تقوم املرأة بالتواصل مع خط حرمة املرأة للتحدث مع شخص ما والحصول عىل الدعم.

مركز التواصل  

خفارة الخدمات االجتامعية 

خط حرمة النساء

031-365 00 00
031-365 87 00

020-50 50 50
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مالحظات
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 يتوفر الدليل العائيل رقميا عىل الرابط 

www.goteborg.se/foraldrastodangered
Familjeguiden finns digitalt på www.goteborg.se/foraldrastodangered

Här finns information på andra språk.

Halkan waxaa jira warbixino luqado kale ah.

ھنا یوجد معلومات بلغات اخرى

 للتعرف عىل مزيد من األنشطة والفعاليات الحالية قم بزيارة املوقع

www.kalendarium.goteborg.se 

För fler aktuella aktiviteter och evenemang se www.kalendarium.goteborg.se

 ال تتواىن عن متابعتنا عىل الرابط

www.facebook.com/gbgstadangered
Följ oss gärna: www.facebook.com/gbgstadangered




