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مدينة يوتيبوري أسكيم ،فرولوندا وهوجسبو

أشياء ميكن معايشتها وعملها

أشياء ميكن معايشتها وعملها

أشياء ميكن أن تعرث عليها يف الخريطة

هل تريد مقابلة أولياء األمور اآلخرين؟ أو هل تريد أن يقابل طفلك الصغري أو طفلك
املراهق آخرين من نفس العمر من ذوي االهتاممات املشابهة؟ رمبا تريد أن تفعل شيئا
سويا مع طفلك؟ ستعرث هنا عىل أمثلة عن األماكن التي ميكن أن تذهب إليها وأمور ميكن
أن تفعلها سويا مع طفلك.
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أشياء بإمكانك معايشتها وعملها – أماكن اللهو

أماكن اللهو

مجانا !

”مجانا” تعني أن هناك عدد كبري
من األنشطة التي ميكن أن تشارك
بها مجانا .ميكن أن توجد بعض
األنشطة التي تكلف نقودا ،اسأل
املستخدمني وسيخربونك عن ذلك.

توجد يف املناطق القريبة الكثري من أماكن اللهو التي ميكن أن تعرث عليها يف موقع goteborg.
 seتحت العنوان أعرث عىل أماكن اللهو  Hitta lekplatserأو بإمكانك تنزيل تطبيق مكان اللهو
يف مدينة يوتيبوري  .Lekplatsen Göteborgستجد هذا التطبيق يف أب ستور  App Storeويف
املوقع .lekplatsappen.se

وسيتيفيت (اإليجابية) يف
حديقة بوسيتيف باركن العامة

لجميع األعمار
رقم الهاتف031-3660480 :
موقف الحافالت Positivgatan :أو Frölunda torg
العنوانPositivgatan 7 :
فسترا فرولوندا
موقع اإلنترنتgoteborg.se/positivet :
بريد الكترونيgoteborg.se/positivet :

مجانا !

إن بوسيتيفت هي مكان لقاء يعمل به مستخدمني يوجد
يف حديقة بوسيتيف باركن العامة ويقع عىل مقربة من
قرولوندا تورييت .بإمكان طفلك هنا استعارة األلعاب
واملشاركة يف مختلف أشكال اللهو واألنشطة وجميعها
مجاين .بإمكانك أن تقوم هنا بالشواء يف أماكن الشواء
املفتوحة وزيارة املرحاض أو الدخول إىل كوخ الدفء
مصطحبا معك زوادة الطعام الخاصة بك .كام يوجد
هنا قهوة ،شاي ،سجق وأمور أخرى ميكن رشاءها بسعر
التكلفة الذاتية.
مواعيد االفتتاح :جميع أيام األسبوع

عندما ترى هذين الرمزين يف الرسم الصوري فإن هذا يعني
أن النشاط موجود عىل الفيسبوك و/أو االيسنتاجرام
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أشياء بإمكانك معايشتها وعملها – أماكن اللهو

حدائق أوقات الفراغ
مجانا !

يوجد يف الجزء البلدي أنشطة ألوقات الفراغ ميكن مامرستها بعد الدوام املدريس وأيضا يف
األمسيات وأيام العطالت واإلجازات املدرسية .تشمل أنشطة أوقات الفراغ أماكن لقاء مختلفة
مخصصة ملجموعات األعامر ابتداء من  10سنوات وما فوق .هناك مستخدمون يف أنشطة أوقات
الفراغ يعملون دامئا ليك يقرر الزوار بأنفسهم ما هي األشياء التي ستحدث ،أي ما هي األنشطة أو
النزهات التي سيتم عملها.
ستعرث عىل صفحة كل نشاط من أنشطة أوقات الفراغ عىل الفيسبوك مواعيد االفتتاح واألنشطة ملختلف
األعامر وكذلك عىل صفحة :االجازات املدرسية وأنشطة أوقات الفراغ يف أسكيم ،فرولوندا وهوجسبو
.Lov och fritidsverksamhet Askim, Frolunda och Hogsbo

أنشطة ليندن ألوقات الفراغ

 12 – 10سنة
إن ليندن هي جزء من حديقة بوسيتيف باركن العامة
ومكان لقاء لألطفال والشبيبة .بإمكان األطفال هنا عمل
الواجبات املدرسية ومالقاة األصدقاء ومامرسة ألعاب
الفيديو وأعامل التسلية ولعب كرة القدم ومامرسة
حركات الوثب (باركور) أو أنشطة رياضية أخرى.
ميكن رشاء عرصونية هنا.
رقم الهاتف031-366 04 83 :
العنوانPositivgatan 5 :
فسترا فرولوندا
بريد الكترونيlinden@afh.goteborg.se :
موقف الحافالت Positivgatan :أو Frölunda torg
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أشياء بإمكانك معايشتها وعملها – أماكن اللهو

أنشطة بيلن ألوقات الفراغ

 16 – 10سنة
إن بيلن هي نقطة اللقاء للشبيبة يف أسكيم .بإمكانهم هنا
مالقاة بعضهم البعض واالستمتاع بأوقات سعيدة سويا
واالستامع للموسيقى ومشاهدة األفالم وتدبري احتفاليات
ديسكو أو تأليف مجموعات يسافرون سويا فيام بعد.
العنوانAskims Pilegårdsväg 25 :
أسكيم
بريد الكترونيpilen@afh.goteborg.se :
رقم الهاتف031-366 34 80 :
موقف الحافالتPilegården :

أكسلهوسيت ألنشطة أوقات
الفراغ

 16 – 10سنة
يف بعض األيام بعد الظهر بإمكان األطفال والشبيبة
املشاركة يف أنشطة تتم عرب األجيال .يف أيام الخميس تبقى
حديقة أوقات الفراغ مفتوحة يف املساء .يخطط الشبيبة
األنشطة ويقودونها.
رقم الهاتف031-366 04 88 :
العنوانAxel Dahlströms torg 3 :
يوتيبوري
بريد الكترونيaxelhuset.fritid@afh.goteborg.se :
موقف الحافالتAxel Dahlströms torg :

كولتور بيلن

السنة الدراسية 6 – 4
بإمكانك أن تحرض إىل هنا بعد الدوام املدرسية لالختالط
سويا مع اآلخرين ولتجربة بعض األنشطة اإلبداعية.
كل يشء مجاين هنا وال يلزم التبليغ مسبقا عن الرغبة
يف الحضور .خالل أيام األسبوع نقوم بالتعامل مبواضيع
مختلفة وال تتواىن عن التقدم بأفكار واقرتاحات عن األشياء
التي تود تشكيلها.
يف صالة األلعاب الرياضية تتوفر إمكانية مامرسة لعبة
الباندي والبلياردو وألعاب الكرة األخرى .بإمكان طفلك
املشاركة يف األنشطة التي يتم إعدادها لألطفال اآلخرين.
إن كولتور بيلن هي مرشوع ومكان مفتوح للقاء مع
املستخدمني العاملني يف مدرسة الثقافة كولتورسكوالن
وأنشطة أوقات الفراغ.
رقم الهاتف031-366 34 80 :
العنوانAskims Pilegårdsväg 25 :
بريد الكترونيkulturpilen@afh.goteborg.se :
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أشياء بإمكانك معايشتها وعملها – أماكن اللهو

مبنى الشبيبة
Ungdomens hus 1200
مرت مربع

 20 – 13سنة
إن مبنى الشبيبة  Ungdomens hus 1200مرت مربع هو
مكان لقاء للشباب يف يوتيبوري .هنا تحدد أفكار ابنكم
الشاب/ابنتكم الشابة ما هي األمور التي ستحدث وما
هي الدورات التعليمية التي سيتم إعدادها .بالطبع فإنهم
يحصلون عىل املساعدة من مستخدمني من ذوي الخربة.
ميكن أن يتعلق األمر بأي يشء ابتداء من من الذهاب
اىل تبديل الشبيبة أو إدارة نوادي يف املبنى وحتى إعدادا
احتفاليات كونرستو أو خياطة وتصميم مختلف األشياء.
يف مبنى الشبيبة نحرتم بعضنا البعض بحيث يشعر الجميع
بالرتحيب .توجد هنا اتحادات فعالة مختلفة .هل يوجد
لدى ابنك  /ابنتك اهتامم يف بدأ أنشطة اتحاد للشبيبة؟
لن يتواىن املستخدمون العاملون هنا عن تقديم املساعدة.
العنوانMandolingatan 47 :
فسترا فرولوندا
موقف الحافلةFrölunda torg :
رقم الهاتف031-366 26 94 :
بريد الكتروني1200kvadrat@afh.goteborg.se :
موقع اإلنترنتgoteborg.se/ungdomenshus :
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أشياء بإمكانك معايشتها وعملها – الثقافة للجميع

الشبيبة يؤثرون
Unga påverkar

 16 – 10سنة
هل يريد ابنك الشاب  /ابنتك الشابة املشاركة يف تعليم
القياديني أو الحصول عىل تعليم عن الحقوق اإلنسانية؟
هل يهتم ابنك الشاب  /ابنتك الشابة يف تخطيط وتنفيذ
حدث ما أو بدء أنشطة يف أوقات الفراغ أو التأثري عىل
السياسيني أو مقابلة الشبيبة اآلخرين للتحدث عن أمور
مهمة؟ تواصلوا مع مستشاري الشبيبة وسيقدمون لكم
املساعدة.
الشبيبة يؤثرون هي طريقة إلعطاء شبيبتكم املزيد من
التأثري عىل حياتهم وأوقات الفراغ ومستقبلهم.
بريد الكنروني:
ungdomskonsulenter@afh.goteborg.se

الثقافة للجميع
مبنى الثقافة يف فرولوندا
Frölunda kulturhus

لجميع األعمار

مجانا!

يف مبنى الثقافة كولتور هوسيت يف فرولندا بإمكانك أن
تقوم سويا مع طفلك سامع املوسيقى ،مشاهدة مسارح
األطفال ،زيارة دار السينام ،مشاهدة اتسعراضات الرقص
واستعراضات سحرية أو تجربة السريك الجديد.
يف االستوديو الذي تم افتتاحه مؤخرا بإمكانكم تجربة
الرسم والتلوين ملختلف األعامر .كام يوجد هنا أيضا
ورشات مفتوحة عن مختلف املواضيع وأيام أحد مخصصة
للحرف اليدوية.
يف مبنى الثقافة بإمكانك مشاهدة معارض فنون كبرية
وصغرية تكون مخصصة أحيانا لألطفال.
خالل فصل الصيف ميكن أن تشارك سويا مع طفلك يف
أشكال مختلفة من األنشطة املسلية يف الخارج يف حديق
بوسيتيف باركن يف فرولوندا .ستجد معلومات عن مواعيد
افتتاح بيت الثقافة والربامج وذلك عىل الرابط
goteborg.se/frolundakulturhus
رقم هاتف مكتب االستقبال031-366 27 25 :
العنوانValthornsgatan 13 :
فسترا فرولوندا
بريد الكتروني لمكتب االستقبال:
reception.kulturhuset@kultur.goteborg.se
موقف الحافالتFrölunda torg :

أكسل هوسيت Axelhuset
مجانا!

لجميع األعمار

إن مبنى أكسل هوسيت هو مكان لطيف للقاء لجميع
األعامر ويقع يف ميدان أكسل داهلسرتومس توري .يضم
مبنى أكسل هوسيت مكتبة هوجسبو العمومية ،نادي
أوقات الفراغ أكسل ومدرسة املرحلة التمهيدية أكسل.
بإمكانك أن تسرتيح هنا سويا مع طفلك يف املدخل أو
أن تأخذ طعام األطفال للتسخني يف املايكروويف .كام
ميكن أن تشارك يف مختلف الدورات التعليمة أو الورشة
اإلبداعية واستئجار مقرات االجتامعات للحفالت أو حجز
مقر الروك أو اإلصغاء للمحارضات ومشاهدة املعارض
والذهاب إىل مرسح األطفال والكثري من األمور األخرى
املفرحة التي ميكن أن تشارك بنفسك يف إعدادها.
ستجد مواعيد االفتتاح ومعلومات أخرى على الرابط
goteborg.se/axelhuset
رقم الهاتف031-366 04 79 :
العنوانAxel Dahlströms torg 3 :
يوتيبوري
بريد الكتروني axelhuset.fritid@afh.goteborg.se :أو
axelhuset.uthyrning@afh.goteborg.se
موقف الحافالتAxel Dahlströms torg :
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أشياء بإمكانك معايشتها وعملها – الثقافة للجميع

املكتبات العمومية

مدرسة الثقافة كولتور سكوالن

 19 – 6سنة
يف مدرسة الثقافة بإمكان األطفال الذين ترتاوح أعامرهم
ما بني  19 – 6سنة الحصول عىل دروس يف مختلف
املواضيع الفنية ،مثال الغناء يف الكورس ،أحد األدوات
املوسيقية ،الرقص ،الدراما ،التلوين أو السرياميك.
نرحب هنا دامئا بطفلك بغض النظر عن وجود معرفة
أولية أو احتياجات.
تتاح الفرصة لطفلك للمشاركة يف االستعراضات ،حفالت
الكونرستو ،املعارض واألحداث الثقافية.
تتم أنشطة مدرسة الثقافة يف أوقات فراغ األطفال ويف
أغلب األحيان يف مقرات ضمن املدارس وحدائق أوقات
الفراغ .الرسم الفصيل هو  300كرونة .ميكن استئجار
األوات املوسيقية ولكن يكون ذلك مجانا أول سنتني .كام
تعد مدرسة كولتور سكوالن أنشطة مفتوحة ومجانية
بدون الحاجة إىل التبليغ بصورة مسبقة عن الرغبة يف
الحضور.

رقم الهاتف031-366 28 03 :
بريد الكترونيkulturskolan@afh.goteborg.se :
موقع اإلنترنتgoteborg.se/kulturskolanafh :

مجانية

توجد ثالث مكاتب عمومية يف املنطقة
القريبة .بإمكانك أن تأخذ طفلك إىل هنا
الستعارة الكتب والكتب الصوتية واألفالم
وألغ=عاب الفيديو .كام ميكن أن تقدم
املكتبات العمومية لك النصائح عن كتب
القراءة بصوت عال .كام ميكن أن تقوم يف
املكتبة العمومية قراءة الصحف واملجالت أو
استعارة جهاز كومبيوتر .شبكة السليك واي -
فاي يف املكتبات العمومية مجانية.

مكتبة فرولوندا العمومية

توجد مكتبة فرولوندا العمومية يف مبنى الثقافة فرولوندا
كولتور .بإمكان طفلك أن يشارك هنا يف فرتات الحكايات
ملختلف األعامر بكل من اللغة السويدية ولغات أخرى
وأن يشارك يف لقاءات الكتب ومشاهدة األفالم والكثري من
األمور األخرى .توجد يف مكتبة فرولوندا العمومية وسائل
إعالم خاصة لألشخاص من ذوي اإلعاقة يف العاليات.
رقم الهاتف031-3662840 :
العنوانValthornsgatan 13 :
Västra Frölunda
بريد الكتروني:
frolunda.bibliotek@kultur.goteborg.se
موقف الحافالتFrölunda torg :

مكتبة أسكيم العمومية

مكتبة أسكيم العمومية تقع عند أسكيم توري .يف املكتبة
العمومية بإمكانك أن تقوم سويا مع طفلك بالقراءة
سويا يف غرفة الحكايات .كام تعد املكتبة العمومية فرتات
حكاية الحكايات وتقوم أيضا بإعداد املرسحيات والربامج
املوسيقية لألطفال.
رقم الهاتف031-366 3190 :
العنوانAskims torg 5 :
أسكيم

بريد الكتروني:
askims.bibliotek@kultur.goteborg.se
موقف الحافالتAskims Stationsväg :

مكتبة هوجسبو العمومية

مكتبة هوجسبو العمومية موجود يف مبنى أكسل
هوسيت .تقوم املكتبة العمومية بإعداد مرسحيات
األطفال وميكن لطفلك املشاركة يف األعامل اإلبداعية ويف
لقاء الكتب للشبيبة ويف أوقات الحكايات لألطفال الرضع
واألطفال صغار السن.
رقم الهاتف031-366 04 00 :
العنوانAxel Dahlströms torg 3 :
يوتيبوري
بريد الكتروني:
hogsbo.bibliotek@afh.kultur.goteborg.se
موقف الحافالتAxel Dahlströms torg :

تحت عنوان أعرث عىل املكتبة العمومية
 Hitta bibliotekenعىل املوقع
 goteborg.seستجد مواقع اإلنرتنت الخاصة
باملكتبات العمومية مع مواعيد االفتتاح
ومعلومات أخرى.
12
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االتحادات

بنك أوقات الفراغ فريتيدس بانكن
فرولوندا توري

يوجد يف املنطقة املحيطة بأسكيم وفرولوندا وهوجسبو حياة اتحادية غنية يقدم فيها أنشطة
للجميع .توجد هنا اتحادات ملختلف االهتاممات مثال الرياضة والتامرين والثقافة واملوسيقى.
هل تريد التواصل مع أي اتحاد أو هل تريد تأسيس اتحاد جديد أو شبكة جديدة؟ تواصل وانقل
أفكارك ملسؤول تنسيق شؤون االتحادات يف الجزء البلدي.

مجانا!

لجميع األعمار

رقم الهاتف031-366 04 86 :
بريد الكترونيforeningsstod@afh.goteborg.se :

اتحادات أولياء األمور
إذا كنت تريد بصفتك ويل أمر املشاركة بصورة أكرث نوعا يف مدرسة طفلك وأوقات الفراغ سويا مع
أولياء األمور اآلخرين هناك اتحادات ألولياء األمور ميكن أن تشرتك بها .راجع مدرسة طفلك ليك
تعرف إذا كان يوجد اتحاد فعال ألولياء األمور هناك.

استعارة تجهيزات أوقات الفراغ
لجميع األعمار

تم افتتاح بنك أوقات الفراغ فريتيدس بانكن فرولوندا
توري يف ربيع عام  .2017بإمكانك أن تقوم هنا باستعارة
تجهيزات الرياضة وأوقات الفراغ .بإمكانك أيضا أن تقوم
هنا بتسليم تجهيزاتك التي مل تعد تستخدمها.
كل يشء مجاين ويحق لكل شخص االستعارة وإعادة
استخدام التجهيزات الجيدة يف البيئة.

العنوان Frölunda Torg köpcentrum :عند مكتب
الخدمات سيرفس كونتوريت وفرولوندا ليلال سالوهال.
موقف الحافالتFrölunda torg :
موقع اإلنترنتfritidsbanken.se :
ابحث في :بنك أوقات الفراغ فريتيدس بانكن ،أعثر على
Hitta din fritidsbank

حجز املقرات

يوجد يف أسكيم ،فرولوندا أو هوجسبو أربع قاعات رياضية ومثان قاعات
للتامرين الرياضية بإمكانك كفرد أو اتحاد أو ناجي حجزها واستخدامها
ملامرسة الرياضة أو أي احتفاليات أخرى .بإمكانك أن تقوم بالحجز عن
طريق املوقع  goteborg.seأو رقم الهاتف .031-368 20 00

14

األنشطة العفوية ،أنشطة بعد الظهر
واألنشطة خالل العطالت املدرسية
مجانا!ّ

خالل العطالت املدرسية توجد أنشطة يج ّربها األطفال
والشبيبة ،عن طريق كل من الحياة االتحادية ومدينة
يوتيبوري .توجد برامج العطالت املدرسية لكل من عطلة
شهر فرباير (شباط) وعطلة الخريف وعطلة الصيف.
ستعرث عىل الربامج التي تتضمن األنشطة عىل الرابط
 goteborg.se/askimfrolundahogsboتحت العنوان
يف الوقت الحايل  Aktuelltعىل مواقع املدارس عىل شبكة
اإلنرتنت عند حلول العطالت أو عندما تبدأ أنشطة بعد
الظهر خالل فصل الخريف.
بالنسبة لألأطفال يف السنة الدراسية  6 – 3هنام أنشطة
بعد الظهر مع أنشطة ج ّربها يف املقام األول خالل فصل
الخريف .تبدأ هذه األنشطة يف حدود األسبوع .39

عىل الفيسبوك توجد لدينا صفحتني :دعم
االتحادات يف أسكيم ،فرولوندا وهوجسبو وغرب
يوتيبوري Föreningsstöd i Askim, Frölunda
 och Högsbo och Västra Göteborgوأيضا
أنشطة العطالت وأوقات الفراغ يف أسكيم،
فرولوندا وهوجسبو
Lov och fritidsverksamhet
.Askim, Frölunda och Högsbo
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مت ّرن وتد ّرب واسبح
مركز التامرين البدنية يف
الهواء الطلق

مسارات التامرين
مجانا!

إن رودّالن  Ruddalenهي منطقة خرضاء واسعة توجد
بها مسارات طبيعية ومسار مضاء للتامرين البدنية يبلغ
طوله  2,2كيلومرت وتحيط به صخور جبلية وغابة الصنوبر
الربي.
كام يوجد يف املنطقة أيضا إطاللة ملشاهدة املناظر الخالبة
وقلعة أثرية .يف منتصف املنطقة يوجد مركز ريايض.
موقف الحافالت،Fyrktorget، Musikvägen :
Kavåsvägen
يوجد يف سيشون  Sisjönومسار مضاء للتامرين
البدنية يبلغ طوله  2,4كيلومرت .إذا أراد املرء
عمل مشاوير أطول فبإمكانه امليض إىل أوكس
شون  Oxsjönالتي يوجد مسار متعرج يبلغ طوله 7
كيلومرتات .عىل طول مسار امليش تتوفر إمكانية للشواء.
موقف الحافالتAskims Svartmosse :

مجانا!

يف أسكيم وفرولوندا يوجد مركزين كبريين للشخص الذي
يفضل مامرسة التدريب عىل املكائن يف الهواء الطلق.
املكائن سهلة االستعامل ويف أغلبها تستخدم فقط وزن
جسدك كمقاومة مضادة .يوجد يف مركز التامرين البدنية
يف الهواء الطلق إرشادات حول كيفية مامرسة متارين
مختلفة.
مركز التامرين البدنية يف الهواء الطلق يف مسبح أسكيم
بادت
موقف الحافالتAskimsbadet :
مركز التمارين البدنية في الهواء الطلق في حديقة
بوسيتيف باركن
موقف الحافالتPositivgatan :

ال َوثَابة (باركور)

مجانا!

إن ال َوث َابة هي أسلوب مفضل للتمرين .إن هذا أسلوب
مترين مفضل لتقوية املرونة الجسدية والنفسية عن طريق
القفز ،االلتفاف والنجاح يف تخطي العوائق الطبيعية
بأشكال مختلفة بدون استخدام أدوات مساعدة.
العنوانMandolingatan 47 :
فسترا فرولوندا
موقف الحافالتFrölunda torg :

أحذية التزلج عىل الجليد يف
رودالن

ملعب رياضات الجليد يف
أسكيم

إن ملعب رياضات الجليد مناسب للشخص الذي يرد
التزلج عىل أحذية التزلج يف الداخل مع أطفاله .للحصول
عىل معلومات عن مواعيد االفتتاح ومعلومات أخرى
أدخل املوقع  goteborg.seوابحث عن عنوان ملعاب
رياضات الجليد ishallar
رقم الهاتف031-91 27 04 :
العنوانKruniusvägen 1 :
بيلدال
موقف الحافالتHästebäck :

يضم املركز الريايض يف رودالن مضامرا مسقوفا للتزلج
عىل أحذية التزلج وملعبا لرياضة الباندي يف الهواء الطلق
للتزلج عىل أحذية التزلج باستخدام مرضب أو بدون
مرضب.
رقم الهاتف031-368 20 70 :
العنوانMusikvägen 55 :
فسترا فرولوندا
موقف الحافالتMusikvägen :
موقع اإلنترنتgoteborg.se/ruddalen :
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مامرسة السباحة يف الداخل
مجانا!

يوجد مسبحني يف املنطقة القريبة.
يحق لجميع األطفال  5 – 0سنوات من العمر من سكان يوتيبوري السباحة مجانا يف حالة ابراز
بطاقة الحافلة .إذا كنت مهتام بالنسبة لتسجيل طفلك يف مدرسة السباحة فبإمكانك التحدث مع
أقرب مسبح لك وسيقدمون لك املساعدة.

مسبح فرولوندا بادت

يوجد يف مسبح فرولوندا بادت حوض سباحة طوله 25
مرتا وبه منزلق وبرج للغطس و ِمنطّة وحوض لتعليم
سباحة وحوض سباحة لصغار السن .بإمكان طفلك
الرضيع املشاركة هنا يف سباحة األطفال الرضع ،بينام ميكن
أن يذهب الطفل األكرب سنا إىل مدرسة تعليم السباحة
وبإمكانكم مامرسة اللهو وتجربة أساليب السباحة
املختلفة وتجربة قطعة الجليد وإنقاذ الحياة وتجربة
صدرية النجاة للمياه .بإمكانك أيضا أن تستأجر حامم
السباحة الحتفاليات األطفال .مواعيد االفتتاح واألسعار
واملعلومات األخرى موجودة يف موقع اإلنرتنت
goteborg.se/frolundakulturhus
رقم هاتف أمانة الصندوق في المسبح031-368 22 80 :
العنوانValthornsgatan 13 :
فسترا فرولوندا
بريد الكتروني ألمانة الصندوق في المسب:حbadkas� :
san.frolundabadet@ioff.goteborg.se
موقف الحافالتFrölunda torg :

مسبح أسكيمس سيمهال

يوجد يف مسبح أسكيمس سيمهال بادت حوض سباحة
طوله  25مرتا وحامم صاونا وصالة متارين رياضية عىل
مقربة من قاعة رياضية .مواعيد االفتتاح واألسعار
واملعلومات األخرى موجودة يف موقع اإلنرتنت
goteborg.se/askimssimhall
العنوانGärdesvägen 5 :
أسكيم
موقف الحافالتAskimsbadet :

مامرسة السباحة يف الهواء الطلق
مجانا!

عىل امتداد الساحل يوجد العديد من املسابح البحرية .كام توجد أيضا أماكن للسباحة عند
البحريات الداخلية .إن األماكن الثالثة للسباحة التي ميكن أن تقرأ عنها هنا مخصصة فقط لألطفال
ولألشخاص الذين يعانون من صعوبات حركية.

مسبح أسكيمس بادت

إن مسبح أسكيمس بادت هو مسبح بحري ذو شاطئ
رميل ممتد بدون عمق كبري ومساحات خرضاء للمامرسة
اللهو واأللعاب .بإمكانكم التشمس واالستحامم هنا من
رصيف السباحة الذي يبلغ طوله  250مرتا الذي يس ّهل
األمر أيضا عىل األشخاص الذين يجلسون عىل كرايس
املقعدين لالستحامم.
موقف الحافالتAskimsbadet :

مسبح هوفوس بادت

هو مسبح بحري به شاطئ رميل ممتاز لألطفال وتحيط به
تالل جبلية وأرض عشبية خرضاء للهو واأللعاب .بإمكانك
التزول إىل املاء من كل من منصة خرسانية أو سالمل
لالستحامم.
موقف الحافالت ،Nedre Hovås :تمشى بعد ذلك
مسافة  1كيلومتر حتى تصل إلى المسبح

سيشون

مسبح سيشون يقع عىل بحرية ستورا سيشون عىل مشارف
منطقة طبيعية .يوجد هناك منطقة مطوقة مع رصيف
بحري حيث ميكن لألطفال الصغار االستحامم بأمان يف
البحرية.
موقف الحافالتAskims Svartmosse :

بالنسبة ملواعيد االفتتاح لصاالت املسابح وأيضا
للعثور عىل مزيد من أماكن السباحة ادخل إىل
املوقع  goteborg.seواضغط عىل الرابط املدون
عليه أعرث عىل أماكن السباح ة �Hitta badplat
 serأو قم بتنزيل تطبيق مدينة يوتيبوري مكان
االستحامم يف يوتيبوري Badplatsen Göteborg
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مدرسة املرحلة التمهيدية املفتوحة ومدرسة املرحلة التمهيدية واملدرسة

متتع بالطبيعة
يف املناطق القريبة واملحيطة بأسكيم  ،فرولوندا وهوجسبو يوجد الكثري من املناطق الطبيعية
املختلفة التي ميكن أن تعايشها .ستعرث هناك عىل غابات ومناطق حدائق وصخور جبلية وشواطئ
للميش كام ميكن أن تسرتيح ومتارس التسلق ومناطق للنزهات لتناول وجبة خفيفة يف الهواء
الطلق أو اللهو واللعب.

حديقة بيلدالس بارك

يف حديقة بيلدال يوجد مسار لركوب الخيل ومسارات يف
الغابة .يف الجزء املفتوح توجد منطقة عشبية خرضاء ميكن
التنزه فيها وتناول وجبة خفيفة يف بيئة عزبة قدمية.
موقف الحافالتNorr – Hästebäck :
سودر – بيلدالس جورد

ستورا أموندس أون

يوجد ف يستورا أموندس أون مسار للغطس يف البحر
والعديد من املسابح الصخرية وبعض الشواطئ الرملية
الصغرية .يوجد حول الجزيرة ممر طبيعي تسوده التالل
يبلغ طوله حوايل  4.5كيلومرتات عرب غابات البلوط ومروج
الشاطئ.
موقف الحافالتBrottkärr :

20

سلوتس سكوجن

تشمل سلوتس سكوجن مناطق عشبية كبرية ولكن أيضً ا
مناطق جبلية بها الكثري من الغابات والحياة الربية .توجد
هنا أيضً ا حديقة حيوانات بها حيوانات الشامل التقليدية
مثل األيائل والغزالن والحصان.
موقف الحافالت، Botaniska trädgården :
 Linnéplatsenأو Majvallen

اينج جوردس بارين

إن اينج جوردس بارين هي منطقة غابات بها وديان
ومستنقعات بها حشيشة املكنسة وبحريات .عرب املنطقة
متر العديد من الطرق املرصوفة واملسارات الطبيعية .مير
أحد الطرق املؤدية إىل اينج جوردس بارين عرب الحديقة
النباتية بوتانيسكا تريدجوردن.
موقف الحافالتBotaniska trädgården :

مدرسة املرحلة التمهيدية املفتوحة
ومدرسة املرحلة التمهيدية واملدرسة
بالنسبة لك بصفتك ويل أمر فإنك تعترب أهم شخص يف حياة طفلك .لكن األطفال يشعرون بحسن
الحال عندما يقابلون أطفال آخرين وبالغني ليك يتمرنوا عىل التواجد سويا مع الناس اآلخرين.
يساعد الرتبويون الذين يعملون يف مدرسة املرحلة التمهيدية املفتوحة ومدرسة املرحلة التمهيدية
واملدرسة طفلك فيام يتعلق بتطور الطفل يف كل املجاالت ابتداء من التعامل مبشاعره وحتى
التمكن من القراءة والكتابة والحساب.

مدرسة املرحلة التمهيدية
املفتوحة

 6 – 0سنوات

مجانا!

إن مدرسة املرحلة التمهيدية املفتوحة هي مكان لقاء
لجميع أفراد العائالت من ذوي األطفال الذين ترتاوح
أعامرهم ما بني  6 – 0سنوات؟
إن زيارة مدرسة املرحلة التمهيدية املفتوحة مجانية وال
تحتاج إىل التبليغ بصورة مسبقة عن حضورك .ميكن أن
تقوم هنا سويا مع طفلك باللهو مامرسة األشغال والغناء
واالختالط سويا مع مستخدمني من ذوي التعليم وأطفال
آخرين وأولياء األمور .بإمكانك أيضا أن تحصل عىل الدعم
يف دور األبوة أو األمومة من قبل املستخدمني يف حالة
وجود أي أسئلة أو أفكار لديك بهذا الشأن.
بإمكانك هنا أن تتشارك النصائح واألفكار والتناقش حول
أمور الحياة اليومية مع أولياء أمور آخرين من ذوي أطفال
صغار يجدون أنفسهم يف املوضع نفسه.
ستجد عىل موقع مدينة يوتيبوري عىل شبكة اإلنرتن ت �go
 teborg.seأوقات االفتتاح ومعلومات أخرى عن مدرسة
املرحلة التمهيدية املفتوحة تحت العنوان Förskola och
 familjedaghem/Öppen förskolaيوجد يف الجزء

البلدي اثنتني من ومدارس املرحلة التمهيدية املفتوحة
ولكن ميكن أن تراجع دائرتك القريبة إذا كان يوجد بها
مدرسة مرحلة متهيدية مفتوحة؟
مدرسة المرحلة التمهيدية المفتوحة أكسل أكسلهوسيت
هاتف031-366 04 18 :
العنوانAxel Dahlströms Torg 3 :
يوتيبوري
مدرسة المرحلة التمهيدية المفتوحة تريدت في المركز
العائلي تريدت
هاتف031-367 64 91 :
العنوانPianogatan 86 :
فسترا فرولوندا

21

مدرسة املرحلة التمهيدية املفتوحة ومدرسة املرحلة التمهيدية واملدرسة

مدرسة املرحلة التمهيدية املفتوحة
 6 – 0سنوات

مجانا!

تساعد مدرسة املرحلة التمهيدية طفلك يف الحصول عىل
انطالقة جيدة يف الحياة وتضع أساس التعلم مدى الحياة.
أن الهو مهم جدا بالنسبة لتطور طفلك .خالل اللهو
يطلق الطفل العنان ملخيلته ليفهم مشاعر الناس اآلخرين
والتعاون سويا من أجل حل املشكالت.
تستقبل مدرسة املرحلة التمهيدية جميع األطفال ابتداء
من بلوغهم سنة واحدة من العمر .يتم عمل طلب
االنتساب عىل املوقع  goteborg.seأو عن طريق استامرة.
يف أسكيم ،فرولوندا وهوجسبو توجد مدارس للمرحلة
التمهيدية إما تابعة للبلدية أو مستقلة .اقرأ املزيد عىل
املوقع  goteborg.seتحت العنوان أعرث عىل مدرسة
املرحلة التمهيدية  .Hitta förskolaيف شهر أغسطس
(آب) يف السنة التي يبلغ فيها عمر الطفل ست سنوات
يبدأ الطفل الدراسة يف صف املرحلة التمهيدية يف املدرسة.
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يتم تقدم طلب االنتساب يف صف املرحلة التمهيدية يف
املدارس البلدية خالل الفرتة ما بني  15ديسمرب (كانون
أول) و  15فرباير (شباط) قبيل فصل الخريف الدرايس.
ميكن تقديم الطلب الكرتونيا عىل املوقع .goteborg.se

الدعم ضمن مدرسة املرحلة التمهيدية
يعمل يف مدرسة املرحلة التمهيدية تربويون متخصصون
سويا مع الرتبويون العاديني العاملني يف مدرسة املرحلة
التمهيدية وذلك ليك يحصل الطفل عىل أفضل وقت
ممكن يف مدرسة املرحلة التمهيدية وليك يتمكن من أن
يتعلم أشياء جديدة .يتعاون الرتبويون املتخصصون أيضا
معك بصفتك ويل األمر إلعطاء طفلك املساعدة الخاصة
إذا تطلب األمر.

املدرسة

يف املدرسة يجب أن يتطور طفلك ويتعلم أشياء جديدة
بالطريقة التي تكون مناسبة .يتعاون املستخدمني العاملني
يف املدرسة معك بصفتك ويل األمر ليك تقوموا سويا
مبساعدة الطفل عىل التطور .يوجد يف املدرسة صف
املرحلة التمهيدية والسنوات الدراسية  6 – 1يف املرحلة
األساسية.
قبل وبعد الدوام املدريس توجد دار أوقات الفراغ لألطفال
الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  9 – 6سنوات .ستعرث عىل
استامرات الطلب عىل املوقع .goteborg.se
يف أسكيم ،فرولوندا وهوجسبو توجد مدارس للمرحلة
األساسية ومدارس للمرحلة األساسية لذوي التخلف
الذهني التي تستقبل التالميذ الذين ترتاوح أعامرهم ما
بني  16 – 6سنة .من بني هذه املدارس هناك ثالثة مدارس
مستقلة للمرحلة األساسية .اقرأ املزيد عىل املوق ع �gote
 borg.seتحت العنوان اعرث عىل مدارس املرحلة األساسية
.Hitta grundskolor

الدعم ضمن املدرسة
يف كل مدرسة يوجد فريق لصحة التالميذ يعمل لتقديم
الدعم لتطور جميع التالميذ تجاه األهداف التعليمية.
يعرض فريق صحة التالميذ املساعدة الطبية والنفسية
االجتامعية والرتبوية املتخصصة ليك يتمكن طفلك وجميع
التالميذ اآلخرين من الوصول إىل األهداف التعليمية.
يشارك يف الفريق ممرضة /مرشد اجتامعي ،تربوي
متخصص ،املدير ،خبري نفساين وطبيب املدرسة.
يتوفر فريق صح التالميذ لجميع التالميذ .ولكن بصفتك
ويل األمر فبإمكانك التواصل مع فريق صحة التالميذ
للحصول عىل النصائح والدعم لطفلك.
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النصائح والدعم ألولياء األمور
واألطفال والشبيبة
ستعرث هنا عىل النصائح واملساعدة التي ميكن أن تحتاج اليها لنفسك ولطفلك .تختف جميع
العائالت عن بعضها البعض ولذلك هناك أشكال مختلفة من الدعم ميكن الحصول عليها .تقدم
أشياء كثرية مجانا ولكن هناك بعض األمور املرتبطة بتكلفة مالية .إذا كنت ترى أنه من الصعب
العثور عىل الحل الصحيح فبإمكانك دامئا التواصل هاتفيا مع أحد األنشطة املذكورة أدناه للعثور
عىل الحل الصحيح.

املركز العائيل تريدت

 6 – 0سنوات

مجانا!

املركز العائيل تريدت هو مكان للقاء بني الشخص الذي
يتوقع والدة طفل أو ذوي األطفال إىل حد  6سنوات
من العمر .بإمكانك أن تقوم لدينا بعمل زيارات لدى
القابلة (عيادة القابلة يب ام ام) خالل فرتة الحمل ومن ثم
االستمرار يف مركز رعاية الطفولة (يب يف يس) بعد والدة
الطفل .يوجد هنا مدرسة الرحلة التمهيدية املفتوحة التي
ميكن أن تقابل فيها عائالت أخرى من ذوي األطفال.
يف بعض األحيان ميكن أن يحتاج املرء إىل التحدث مع
شخص آخر من خارج نطاق العائلة.
رمبا توجد لديك أسئلة حول دور األمومة واألبوة أو يشء
آخر يف حياتك اليومية.
يف املركز العائيل تريدت يوجد مرشد اجتامعي
ومستخدمني آخرين بإمكانهم تقديم املساعدة لك.
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أرقام الهاتف
عيادة القابلة
031-346 08 90
مركز رعاية الطفولة
031-346 08 91 -92 -93 -94
املرشد االجتامعي
 031-366 23 92و 031-366 23 93
مدرسة املرحلة التمهيدية املفتوحة031-366 22 88 :

فريق الدعم العائيل

 18 – 0سنة

مجانا!

بإمكانك الحضور إىل فريق الدعم العائيل إذا كانت توجد
لديك أي تساؤالت أو أسئلة تتعلق بطفلك وبدور األبوة
واألمومة.
نحن ملزمون بواجب كتامن األرسار وال نقوم بتدوين
ملفات عن القضايا.
بإمكانك بصفتك ويل أمر أن تحرض إىل فريق الدعم
العائيل ليك تتكلم مع شخص آخر أو للحصول عىل
التعليم .يوجد لدينا األمور التالية:
•تعليم أولياء األمور ضمن مجموعات عن كيف يكون
املرء ويل أمر – ابتداء من السنة األوىل يف عمر الطفل
وحتى سن املراهقة.
•تعليم أولياء األمور تحت عنوان األطفال يف مركز
البؤرة لدى أولياء األمور ( )BiFFألولياء األمور الذين
ال يعيشون سويا والذين توجد نزاعات بينهم.
•الدعم إذا كنت بصفتك ويل أمر تشعر بالقل حول
وضع طفلك يف مدرسة املرحلة التمهيدية أو املدرسة.
ميكن أن يتعلق األمر بالهروب من الدراسة ،أن يكون
من الصعب التعاون مع مستخدمي املدرسة أو إذا
كنت غري متأكد كيف ميكن أن تقدم الدعم لطفلك
بأفضل شكل.

بعد ذلك ميكن أن نقوم بحجز موعد ملحادثة مع أحد
أخصايئ املعالجة العائلية لدينا.
رقم الهاتف
 12 – 0سنة  0707-62 08 70 :و
031-366 20 70
 18 – 12سنة 0722-55 87 10 :أو
031-366 31 17
العنوانNäverlursgatan 42 :
فسترا فرولوندا (المدخل من جانب البينجو في مركز
فرولوندا التجاري)
بريد الكترونيforaldrastod@afh.goteborg.se :
موقف الحافالتFrölunda torg :

العنوان:
Pianogatan 86
فسترا فرولوندا
عنوان موقع اإلنترنت:
goteborg.se/familjehusettradet
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االستشارات العائلية

بالنسبة للشخص الذي يعيش ضمن عالقة بني شخصني أو
عائلة ويريد التوصل إىل تحسني العالقة أو إنهاء العالقة
فبإمكان الشخص التواصل مع االستشارات العائلية يف
مدينة يوتيبوري للحصول عىل املساعدة والدعم .إن
جميع العاملني يف االستشارات العائلية ملزمني بواجب
كتامن األرسار وال يم تدوين أي ملفات عن القضايا .ميكن
أن تحافظ سويا مع رشيكك عىل رسية الهوية إذا أردمتا
ذلك .توجد إمكانية لتقديم طلب للحصول عىل اإلعفاء
من الرسوم ،تواصل مع االستشارات العائلية للحصول عىل
مزيد من املعلومات بهذا الصدد.
العنوانKronhusgatan 2 F :
يوتيبوري
رقم الهاتف031-367 93 63 :
موقف الحافالتBrunnsparken :

مكتب الشؤون القانونية العائلية
مجانا!

إذا كنتم من أولياء األمور وترغبون االنفصال فيمكن أن
تجابهوا بعض الصعوبات فيام يتعلق بحضانة األطفال
واملكان الذي سيسكن فيه األطفال وعدد مرات مقابلة
الطفل .يساعدكم مكتب الشؤون القانونية العائلية يف
التوصل إىل اتفاق تدوين اتفاقية بينكم.
رقم الهاتف031-367 92 00 :
العنوان :مكتب الشؤون القانونية العائلية في مدينة
يوتيبوري
Göteborgs Stads familjerättsbyrå
Olof Palmes Plats 1
يوتيبوري
بريد الكتروني:
familjeratten@socialresurs.goteborg.se
موقف الحافالتJärntorget :

26

النصائح والدعم ألولياء األمور واألطفال والشبيبة

إدارة الخدمات االجتامعية يف أسكيم،
فرولوندا وهوجسبو – األطفال
والشبيبة
مجانا!

لدى وحدة شؤون التحقيقات لألطفال والشبيبة ميكن أن
تحصل بصفتك ويل األمر عىل أشكال مختلفة من النصائح
والدعم .بإمكانك تقديم طلب للحصول عىل الدعم لك
ولطفلك.
تعمل إدارة الخدمات االجتامعية أيضا يف مجال حامية
ودعم األطفال والشبيبة الذين يتعرضون لألذى وتقوم
بعمل تحقيقات بشأن البالغات التي تصل من السلطات
األارى ومن األفراد.
رقم الهاتف 031-366 20 44 :و 073-617 43 32
العنوانLergöksgatan 2A :
فسرتا فرولوندا

خفارة الخدمات االجتامعية
مجانا!

تقدم خفارة الخدمات االجتامعية لك املساعدة الطارئة
يف املساء والليل ويف أيام العطالت .ميكن أن يتعلق األمر
بالعنف أو اإلدمان أو السكن أو إذا كنت تشتبه يف أن
هناك من يتعرض لألذى.
رقم الهاتف031-365 87 00 :
العنوانStora Badhusgatan 13 :
يوتيبوري
موقف الحافالت Brunnsparken :أو Stenpiren

عيادة املحادثات
مجانا!

 13 – 6سنة
من الطبيعي أن يشعر املرء كويل أمر بالقلق عىل طفله
أحيانا .ميكن أن يكون من الجيد أن يتكلم آنذاك مع
شخص محرتف عن هذا القلق.
عن طريق عيادة املحادثات ميكن أن تتكلم عن طريق
الهاتف مع خبري نفساين .املكاملات مجانية ويعمل الخبري
النفساين حسب قانون كتامن األرسار.
رقم الهاتف073-642 58 53 :
العنوانF O Petersons Gata 32 :
فسترا فرولوندا

ستلال يوتيبوري
مجانا!

بإمكانك أن تحصل هنا عىل الدعم عندما يكون طفلك
قد تم إسكانه خارج املسكن؟ بصفتك ويل األمر فأنت
تعترب مهم يف حياة الطفل ويف ستلال ميكن أن تحصل عىل
إمكانية للتحدث عن األمور التي عايشتها.
أنت تحدد بنفسك إذا كنت تريد ذلك وكم هي املدة التي
ستتواصل فيها معنا .الزيارات مجانية ونعرض عليكم وقت

للمحادثة خالل أسبوع واحد .إن املستخدمني العاملني
هنا ملزمني بواب كتامن األرسار وال يتم تدوين أي ملفات
عن القضايا .إن العاملني يف ستلال هم خرباء اجتامعيني
وتتوفر لديهم خربة واسعة ضمن مختلف مجاالت العمل
االجتامعي.
في ستلال يمكن أن تحصل على ما يلي:
•التحدث عن كيف تشعر بحالك
•االستعداد قبيل االجتامعات يف إدارة الخدمات التي
تتعلق بطفلك .وإذا كنت ترغب ذلك فيمكن أيضا أن
نتواجد معط خالل االجتامع كفعالية للدعم.
•الحصول عىل املساعدة فيام يتعلق بعقد الصلة مع
طفلك ومع دار الرعاية العائلية واملسكن وآخرون.
•الحصول عىل معلومات عن حقوقك وواجباتك.
•الحصول عىل املساعدة ملراجعة التحقيقات والوثائق
األخرى التي تتعلق بطفلك.
إن املستخدمني العاملني يف ستلال يعملون من أجل تقديم
الدعم لك كويل أمر .إنهم يصغون لك ويرشدونك وهم
محايدين فيام يتعلق بالعالقة مع جميع األطراف وال
يسمح لهم أن ميثلوا أي طرف.
التواصل في أيام األسبوع العادية:
ماريا أملMaria Alm ،
072-221 40 89 ، 031-366 21 38
جسيكا جانزون Jessica Janzon
070-67013 01 ، 031-36630 72
stella@goteborg.se
يف حالة عدم اإلجابة ميكن أن ترتك إشعارا وسنقوم
بالتواصل معك.
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عيادة الشبيبة يف الغرب

ميني ماريا

إذا كان عمرك يرتاوح ما بني  24 – 13سنة فبإمكانك
أن تتحدث هنا عن كل يشء ابتداء من الجنس ،والحب
والوقائع املؤملة وحتى األمراض الجنسية واألفكار التي
تراودك عن الحياة .كام ميكن تقوم الفتاة بعمل فحص
الحمل هنا والفحوص األخرى.
ميكن أن تحصل لدينا عىل معالجة الطبية والنفسانية
والدعم واملعلومات .يعمل يف العيادة قابلة وممرضة
ومرشد اجتامعي ،وخبري نفساين وطبيب عام متخصص.
كام توجد أيضا عيادات أخرى للشبيبة يف يوتيبوري ميكن
أن تذهب اليها .نحن حاصلني عىل دبلوم التعامل مع
األشخاص املثليني ومحبي الجنسني واملتحولني جنسيا
وغرباء الطباع.

مجانا!

العنوانKaverös Äng 5 :
فسترا فرولوندا
موقف الحافالتMusikvägen :
عنوان موقع اإلنترنتgoteborg.se/um :
 – umo.seستجد هنا إجابات على األسئلة المتعلقة
بالجنس والصحة والعالقات

رقم الهاتف031-367 99 40 :
العنوانNorra Hamngatan 8 :
موقع الحافالت Domkyrkan :أو Stenpiren

 24 - 13سنة

مجانا!
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(فيما يتعلق باألسئلة المتعلقة بالخمور والمخدرات)
 21 - 13سنة

تتوجه ميني ماريا إىل الشبيبة والبالغني الصغار إىل حد
 21سنة من العمر الذين توجد لديهن أسئلة أو مشكالت
مرتبطة بالخمور أو املخدرات.
يف عيادات ميني ماريا األربعة يعمل خرباء اجتامعيني
وممرضات وخرباء نفسانيني وأطباء .نعرض هنا النصائح
والدعم واملعالجة للشبيبة والعائالت والشبكات
االجتامعية.
إن ميني – ماريا يف يوتيبوري هي إطار تعاون ما بني
مدينة يوتيبوري مستشفى ساهلجرينسكا الجامعي .جميع
الزيارات يف ميني – ماريا مجانية ونحن ملزمني بواجب
كتامن األرسار.

هلسوتيكيت
جميع األعمار

مجانا!

تتوفر هلسوتيكيت ليك تتمكن بصفتك أحد املقيمني يف
أسكيم ،فرولوندا وهوجسبو من تجسني حالتك الصحية.
بالنسبة لويل األمر من ذوي األطفال صغار السن تعد
هسلوتيكيت عىل سبيل املثال مشاوير لعربات األطفال
ومحادثات مع نصائح عن الحياة اليومية واإللهام .كام
ميكن أن تحصل عىل محادثة صحية وتشارك يف محارضات
أو تسجل نفسك يف إحدى دوراتنا التعليمية أو ورشات
العمل.
تقدم أنشطة هلسوتيكيت مجانا وتوجد يف العديد من
األماكن يف الجزء البلدي ،مثال يف دار الثقافة يف فرولوندا.
اقرأ املزيد عن هلسوتيكيت يف برنامج الربيع والخريف
للمنطقة الغربية  Västers vår- och höstprogramيف
موقع اإلنرتنت املبني أدناه.

مرشدي الصحة

نقوم بتعليم األشخاص من مختلف االتحادات واألنشطة
والشبكات االجتامعية األخرى الذين يريدون توفري االلهام
والحفز عىل الصحة الجيدة يف منطقة جنوب غرب
يوتيبوري .يقوم مرشد الصحة بتقديم الدعم واإللهام
لألشخاص اآلخرين ليك يشعروا بحسن الحال صحيا
وذلك عن طريق نرش املعلومات عن الصحة واإلرشاد إىل
األنشطة النافعة للصحة.
إن مرشد الصحة هي بصورة أولية مهمة تطوعية تبدأ
بدورة تعليمية مدتها حوايل  10ساعات تتعلم فيها املزيد
عن الطعام والنوم واإلجهاد النفيس والتامرين الرياضية
واألمور األخرى التي تؤثر عىل الصحة .التعليم مجاين
إذا كنت تقيم أو متارس العمل يف منطقة جنوب غرب
يوتيبوري وتفهم اللغة السويدية ونفضل لو كانت لغتك
األم هي لغة غري اللغة السويدية.

رقم الهاتف031-366 28 64 :
العنوان :دار الثقافة في فرولوندا Valthornsgatan 13
فسترا فرولوندا
موقف الحافالتFrölunda torg :
موقع اإلنترنتgoteborg.se/halsoteketvaster :
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مرشد األطفال والبالغني من ذوي
اإلعاقة يف الفعاليات

جميع األعمار

مجانا!

إذا كانت توجد لديك أسئلة تتعلق بالدعم أو الحقوق
لطفلك الذي يعاين من إعاقة يف الفعاليات فبإمكان املرشد
أن يقدم لك املعلومات ويرشدك بني أشكال املساعدة
التي تتوفر لدى املجتمع لألطفال والبالغني من ذوي
اإلعاقة يف الفعاليات .عىل سبيل املثال ميكن أن يتعلق
األمر بإجراءات الرعاية الطبية ،أدوات املساعدة ،تكييف
املسكن أو خدمات نقل كبار السن وذوي اإلعاقة يف
الفعاليات فارد شنست.
رقم الهاتف031-365 00 00 :
العنوانEkelundsgatan 1 :
يوتيبوري
بريد الكتروني:
lotsforbarnochvuxna@socialresurs.goteborg.se
موقع اإلنترنتgoteborg.se/lotsforbarn :
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اإلعاقة يف الفعاليات
مجانا!

بالنسبة لويل أمر طفل يعاين من اإلعاقة يف الفعاليات
والذي يحتاج إىل الدعم* فبإمكان ويل األمر أن يقدم طلبا
للحصول عىل الدعم والخدمات لدى وحدة شؤون ذوي
اإلعاقة يف الفعاليات يف أسكيم ،فرولوندا وهوجسبو.
رقم الهاتف00 00 031-365 :
العنوانLergöksgatan 2A :
فسرتا فرولوندا
بريد الكرتوين@funktionshinder :
askimfrolundahogsbo.goteborg.se
*قانون الدعم والخدمات لبعض األشخاص من ذوي
اإلعاقة يف الفعاليات (ال اس اس  )LSSوقانون الخدمات
االجتامعية ( )SoLهي القوانني التي تحدد نوع اإلجراءات
التي يحق لألشخاص الذين يعانون من إعاقة يف الفعاليات
الحصول عليها.

مركز األقارب يف املنطقة الغربية

جميع األعمار
بالنسبة للشخص الذي يقدم الدعم ألحد املقربني فبإمكان
هذا الشخص أن يحصل بنفسه عىل الدعم .إن هدف
مركز األقارب يف املنطقة الغربية Anhörigcenter Väst
هو تقديم التعزيز لك كأحد املقربني عن طريق املشاركة
واملعرفة واألنشطة .يوجد مركز األقارب يف املنطقة الغربية
يف دار الثقافة يف فرولوندا .نحن ملزمني بواجب كتامن
األرسار ويتم التواصل مع مستشار األقارب مجانا.
إن دعم األقارب هي أنشطة مخصصة للشخص الذي يقدم
الدعم لشخص يعاين من اإلعاقة يف الفعاليات أو سوء
الحالة الصحية الجسدية والنفسية أو بسبب الشيخوخة.
من بني األمور التي ميكن أن تحصل هناك مقابلة
مجموعات األقارب اآلخرين والحصول عىل محادثات
الدعم واالستشارات أو املشاركة يف املحارضات والنزهات.
للحصول عىل مزيد من املعلومات تواصل مع مستشار
األقارب يف مركز األقارب يف املنطقة الغربية.
رقم الهاتف073-666 06 98 :
العنوانValthornsgatan 27 och 29 :
فسترا فرولوندا
بريد الكترونيanhorigstod@afh.goteborg.se :
موقف الحافالتFrölunda torg :

وحدة شؤون دعم العائالت

هل أنت ويل أمر أو عائلة من ذوي طفل أو شاب أو
شخص بالغ يعاين من صعوبات ال فيام يتعلق بالرتكيز
أو االنتباه أو االندفاع أو التعلّم أو اإلرغام أو الترصفات؟
بإمكانك أن تحصل من وحدة دعم العائالت  -التي تدار
من قبل أوجرينسكا حسب مهمة عهدتها اليها مدينة
يوتيبوري – عىل استشارات عن طريق الهاتف ومحادثات
دعم ومحارضات وتعليم أولياء األمور
رقم الهاتف070-934 69 40 :
أيام الثالثاء والخميس تقدم وحدة شؤون دعم العائالت
استشارات عن طريق الهاتف
العنوان Järnbrotts Prästväg 2 :الطابق  ،4مدخل
تكنيك هوسيت Teknikhuset
فسترا فرولوندا
بريد الكترونيfamiljestodsenheten@agrenska.se :
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مركز الرعاية الصحية ن ّرهلسان فرولوندا مركز الرعاية الصحية ن ّرهلسان
هوجسبو
رقم الهاتف:

تعرث هنا عىل معلومات التواصل مع قطاع الرعاية الصحية والطبية يف أسكيم ،فرولنا وهوجسبو.
بإمكانك مراجعة مركز الرعاية الصحية فوردسنرتالن إذا كنت أو طفلك بحادة إىل الرعاية الطبية.
يوجد يف جميع مراكز الرعاية الصحية مركز لرعاية الطفولة  BVCوفيه يتم استقبال الطفل من
الوالدة وحتى يبلغ سن املدرسة .يقدم مركز رعاية الطفولة  BVCلك الدعم بصفتك ويل أمر يف
جميع األمور التي تتعلق بدور األبوة واألمومة ويقدم لك املساعدة ليك يحصل طفلك عىل تطور
جيد فيام يتعلق بالصحة واألمان.

العنوان:
مركز الرعاية الصحيةFrölunda torg :
فسرتا فرولوندا
مركز رعاية الطفولةFamiljecentralen Trädet :
Pianogatan 86

كام توجد ثالثة عيادات للقابالت BMM
تعرض الرعاية خالل فرتة الحمل وبعدها
والدعم يف دور األبوة واألمومة .واستشارات
مواد منع الحمل وفحص الخاليا لطب النساء.

مراكز رعاية الطفولة يف أسكني،
فرولوندا توري وتريدت/فرولوندا

أرقام الهاتف
أسكيم031-346 08 80 :
فرولوندا توري031-346 08 90 :
تريدت  /فرولوندا031-346 08 90 :

العناوين
أسكيمDatavägen 1 :
فرولوندا توريNäverlursgatan 36 :
تريدت  /فرولونداPianogatan 86 :
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مركز الرعاية الصحية ن ّرهلسان
سيشون

رقم الهاتف:
مركز الرعاية الصحية فوردسرتال031-747 93 00 :
مركز رعاية الطفولة 031-747 93 45 :أو 031-747 93 46

مركز الرعاية الصحية فوردسرتال031-346 07 00 :
مركز رعاية الطفولة-94 ,-93 ,-92 ,031-346 08 91 :

الطبيب العائيل يف هوفوس وأسكيم

رقم الهاتف:
مركز الرعاية الصحية031-727 90 00 :
مركز رعاية الطفولة031-727 90 00 :
العنوانAskims torg 5 :
أسكيم

رقم الهاتف:
مركز الرعاية الصحية فوردسرتال031-747 80 00 :
مركز رعاية الطفولة-43 ,-42 ,-41 ,031-747 80 40 :

العنوان:
مركز الرعاية الصحيةMarkmyntsgatan 14A :
يوتيبوري
مركز رعاية الطفولةMarkmyntsgatan 14C :
يوتيبوري

مركز الرعاية الصحية فسرتليدن

رقم الهاتف:
مركز الرعاية الصحية فوردسرتال031-380 48 40 :
مركز رعاية الطفولة031-380 48 42 :
العنوان Frölunda torg :فوق spårvagnshållplatsen
في الجهة المقابلة لدار الثقافة kulturhuset

العنوانDatavägen 1, Askim :
منطقة سيشون الصناعية ،خلف ويلليز

مركز الرعاية الصحية كابيو يف
هوفوس

رقم الهاتف:
مركز الرعاية الصحية فوردسرتال031-352 30 30 :
مركز رعاية الطفولة-57 ,-51 ,-42 ,031-352 30 31 :
العنوانHedtångsvägen 8 :

دليل الرعاية فوردجايدن

بإمكانك الحصول عىل النصائح والرعاية وأن يتم إرشادك إل مركز
الرعاية الصحية الصحيح عن طريق فوردجايدن .Vårdguiden
رقم الهاتف1177 :
موقع اإلنترنت1177.se :
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عيادات للشبيبة الذين يعانون من
سوء الصحة النفسية

إذا كنت تعاين من أعراض نفسانية وانخفاض يف الفعاليات
فبإمكانك التواصل مع عيادة األمراض النفسية لألطفال
والشبيبة  .BUPبالنسبة لألطفال والشبيبة الذين يعانون
من سوء الحالة النفسانية بشكل أخف توجد أيضا مراكز
الرعاية الصحية جوهانّس فوردن أوك أومتانكن
 JohannesVården och Omtankenالذين حصلوا عىل
مهمة إضافية لتقديم هذه الرعاية.

مركز الرعاية الصحية جوهانّس
فوردن أوك أومتانكن

الرعاية الصحية والطبية

جوهانّس فوردن

العنوانTrollbärsvägen 16 :
رقم الهاتف073-50128 35 ، 031-892935 :
موقع اإلنترنت/www.ptj.se/johannesvarden :
/ungas-psykiska-halsa

مركز الرعاية الصحية أومتانكن

العنوان Frölunda torg :فوق ، spårvagnshållplatsen
في الجهة المقابلة لدار الثقافة.
رقم الهاتف031-380 48 44 :
موقع اإلنترنت:
/omtanken.se/hos-oss/vardcentraler
/for-barn-och-unga-1403

الرعاية النفسانية لألطفال والشبيبة

ميكن أن يحصل املرء عىل خطاب تحويل إىل الرعاية
النفسانية لألطفال والشبيبة  BUPعن طريق الرعاية
الصحية املدرسية ،مركز رعاية الطفولة  ، BVCعيادة
األطفال الرسيرية ،عيادة استقبال الشبيبة أو مركز الرعاية
الصحية فوردسنرتالن.
رقم الهاتف031-342 54 51 :
في الحاالت الطارئة وأيضا للحصول على النصائح
واالستشارات031-342 54 55 :
العنوانTuppfjätsgatan 14 :
فسرتا فرولوندا

يف األوضاع
الطارئة اتصل
بالرقم 112

يف عياداتنا لألطفال والشبيبة الذين يعانون من سوء الحالة
الصحية نستقبل األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 6
–  17سنة (السنة التي تبلغ فيها  18سنة من العمر)  .كام
نرحب أيضا بقيام أولياء األمور بالتواصل معنا .ال يجب
أن تكون مدونا يف مركز الرعاية الصحية ونقدم املساعدة
مجانا .نقوم بعمل تقييامت ونقدم لك إجراءات مبكرة
وقصرية نوعا ما إما بشكل فردي أو ضمن مجموعات وعن
طريق اإلنرتنت .ال نستقبل خطابات التحويل بل تقوم
بطلب الرعاية لدينا مبارشة.
بإمكانك أن تحصل عىل املساعدة لدينا يف األمور التالية:
•إذا كنت بحاجة إىل املساعدة للتعامل بالخوف
والحرص النفيس والقلق
•إذا كنت تعاين من مشكالت يف النوم أو اإلجهاد
النفيس
•إذا نت تشعر باالنحطاط أو االكتئاب
•إذا كنت تعاين من مشكالت يف العفوية والغضب
•إذا كنت بصفتك ويل أمر بحاجة إىل املساعدة يف دور
األبوة واألمومة.
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يف حاالت التهديد والعنف ضمن
العالقات القريبة

الخط الهاتفي لحرمة النساء

هل تعيش تحت وطأة التهديد والعنف يف عائلتك ،أو ضمن عالقات األقارب أو يف أي عالقة قريبة
أخرى؟ هل تتعرض للعنف النفيس أو املادي أو الجنيس أو الجسدي مثال الدفع والركل والرضب؟
أو هل تعرض بنفسك شخص آخر للعنف؟ بإمكانك الحصول عىل املساعدة والدعم هنا.

مركز األزمات للنساء

بارناهوس

مجموعة االستقبال يف وحدة البالغني

بارناهوس تتعامل مع األطفال والشبيبة الذين يتعرضون
للعنف واالعتداء والذين عايشوا العنف يف العالقات
القريبة .يف بارناهوس يتعاون السكرتري االجتامعي مع
الرشطة

يتم تدبري ترجامن شفوي عند الحاجة.
رقم الطوارئ031-366 23 80 :
العنوانLergöksgatan 2 A :
فسرتا فرولوندا

واملدعي العام طبيب األطفال والخبري النفساين لألطفال
والشبيبة.
لالستشارات رقم الهاتف031-367 93 95 :
بريد الكتروني:
barnahuset@socialresurs.goteborg.se

خفارة الخدمات االجتامعية ملدينة
يوتيبوري

بويّن

إن بويّن هو اتحاد تطوعي لألطفال والشبيبة وأولياء
األمور الذين عايشوا العنف يف املنزل .يتوفر الدعم ضمن
مجموعة وبصورة فردية .ميكن أن يحتفظ املرء برسية
هويته.
إذا أردت معرفة املزيد عن بويّن اتصل بالرقم:
 031-15 01 30أو أرسل رسالة بالربيد اإللكرتوين إىل
bojen@bojengoteborg.se
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إن الخط الهاتفي لحرمة النساء هو هاتف الدعم للشخص
الذي تعرض للتهديد والعنف .كام ميكن أن تقوم بصفتك
أحد األقارب أو األصدقاء بالتواصل هاتفيا .الخط الهاتفي
لحرمة النساء مفتوح عىل مدار الساعة واالتصال به مجاين.
رقم الهاتف020-50 50 50 :

مركز األزمات للرجال

بالنسبة للرجل الذي تتعرض للعنف والتهديد من الرشيك
الحايل أو من أي شخص من األقارب أو يجابه مشكالت
يف العالقة أو صعوبة يف دور األبوة أو فيام يتعلق مبيولك
للعنف فباستطاعته التواصل مع مركز األزمات للرجال.
رقم الهاتف031-367 93 90 :
العنوانKronhusgatan 2 F :
يوتيبوري

بالنسبة للمرأة التي تتعرض للعنف والتهديد من الرشيك
الحايل أو من الرشيك السابق أو من شخص آخر لك
عالقة به أو كان لك عالقة به فبإمكانها التواصل مع مركز
األزمات للنساء.
رقم الهاتف031-367 93 80 :
العنوانCarl Grimbergsgatan 7 :
يوتيبوري

تقدم خفارة الخدمات االجتامعية ملدينة يوتيبوري لك
املساعدة الطارئة يف املساء والليل وأيام العطالت .ميكن أن
يتعلق األمر بالعنف اإلدمان ،السكن أو إذا كنت تشك يف
أن هناك شخص يتعرض لألذى.
رقم الهاتف031-365 87 00 :
العنوانStora Badhusgatan 13 :
يوتيبوري
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بإمكان عدد آخر من األشخاص إىل

بإمكان عدد آخر من األشخاص إىل

بإمكان عدد آخر من األشخاص إىل
بريس – حقوق األطفال يف املجتمع

جميع األعمار
تتوجه منظمة بريس  BRISبأنشطتها إىل جميع األطفال
والشبيبة الذي يريدون التحدث مع شخص آخر .ال تحتاج
إىل الكشف عن هويتك واملرشد االجتامعي ملزم بواجب
كتامن األرسار .االتصال مع بريس مجاين وال تظهر املكاملة
عىل فاتورة الهاتف.
رقم الهاتف ألولياء األمور والبالغين077-150 5050 :
هاتف الدعم لألطفال والشبيبة116 111 :
بريد الكترونيbris.vast@bris.se :
موقع اإلنترنتbris.se :

اإلرسالية الكنسية لإلنقاذ لألطفال
والعائالت

موقع إلنترنت:
raddningsmissionen.se/verksamhet/barn-och-familj
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منظمة أنقذوا األطفال

جميع األعمار
تقدم منظمة أنقذوا األطفال  Rädda Barnenالدعم عن
طريق الهاتف ،الربيد االلكرتوين والدردشة لكل من أولياء
األمور والشبيبة.
هاتف أولياء األمور والربيد االلكرتوين الخاص بأولياء األمور
هاتف020-78 67 86 :
بريد الكترونيforaldrar@rb.se :
هاتف الدعم لألطفال والوفدين بمفردهم والشبيبة
هاتف020-077 88 20 :
هاتف القلق للحصول على االستشارات فيما يتعلق
بالتطرف الراديكالي والميول للعنف
هاتف020-10 02 00 :
الدعم للشخص الشاب الذي يعيش تحت االضطهاد
المتعلق بقضايا الشرف
الدردشةstodchatt@rb.se :
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بإمكانك مراجعة أقرب مكتبة عمومية للحصول عىل مزيد من املعلومات
عن محتويات دليل أولياء األمور هذا .بإمكانك أن تجلب من املكتبات
العمومية املنشورات والربامج املذكورة يف دليل أولياء األمور.
Webb Oktober 2020

بإمكانك العثور عىل دليل أولياء األمور رقميا باللغات السويدية
واالنجليزية والعربية عىل الرابط  goteborg.se/foraldrastodafhتحت
العنوان .Föräldraguide

ARABISKA
Foto: Lo Birgersson, Frida Winter, mostphotos.com

إذا كنت تفتقر إىل أي يشء أو إذا كانت توجد لديك أي وجهات نظر تتعلق بالدليل؟
ال تتواىن عن التواصل معنا عىل الرابط foraldraguide@afh.goteborg.se

200827-005-136

للتعرف عىل األنشطة الحالية واألحداث يف مدينة يوتيبوري بكاملها أنظر تقويم
مدينة يوتيبوري عىل املوقع kalendarium.goteborg.se

Göteborgs Stad

