ARABISKA

مرحباً بك يف مركز
العائالت

مركز العائالت فريد

مركز العائالت فريد ألننا نحن الذين نعمل هنا نستطيع التعاون بسهولة وإيجاد
حلول ملختلف االحتياجات .وهذا يسهل األمور عىل األطفال والوالدين ليك يحصلوا
برسعة وسهولة عىل املساعدة املالمئة عند ظهور حاجة لدعم إضايف.
كامل العمل يف مركز العائالت هدفه تقوية ما هو أفضل للوالدين واألطفال والوقاية
بشكل مبكر من األمور التي قد تؤدي إىل مشاكل أو مشاكل صحية.
ونقوم بذلك من خالل:
 أن نكون متاحني عىل شكل ملتقيات قريبة منك تقوية شبكات التواصل االجتامعي حول األطفال والوالدين العمل بوسائل تسمح للوالدين واألطفال املشاركة فيها عرض دعم ومساندة سهل الوصول إليهم أن نكون مركز معارف ومعلومات أن نعرض عليك خدمة جيدة لك بصفتك والد أو والدةمراكز العائالت متوفرة يف كل السويد .بإمكانك أن تقرأ املزيد عىل موقع رابطة مراكز
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ملتقى لكل املقبلني عىل األب ّوة
وعائالت األطفال.

جمعنا كل ما يهم عائلة
األطفال!
جمعنا هنا أغلبية ما يحتاجه األطفال والوالدين واملقبلني عىل األب ّوة .حيث تجد هنا عيادة القابالت،
مركز رعاية الطفولة ،روضة األطفال املفتوحة ،استشارات ودعم من دائرة الخدمات االجتامعية ،وبالطبع
والدين وأطفال آخرين.
كلها مجتمعة تحت سقف واحد .املجيء إىل هنا أمر اختياري ومجان ،واملركز مفتوح لكل العائالت
مهام كان شكلها.
يعمل هنا عدد كبري من الفئات املهنية سوياً لك ولطفلك :قابالت ،ممرضات اخصائية ،مدريس الحضانة
واختصايص الخدمة االجتامعية .كام ميكن زيارة الطبيب والطبيب النفساين وهناك فئات مهنية أخرى
متوفرة مثل املرشد العائيل .نحن هنا ملساندتك ومساندة طفلك ونتكيّف حسب احتياجاتكم .ميكن لكم
طرح أسئلة عن عدد كبري من األمور ،عىل سبيل املثال صحة الطفل ومن ّوه أو أنواع مختلفة من املشاكل
اليومية التي يتعرض إليها الوالدين.

أساس العمل

عيادة القابالت( .الرعاية الصحية للنساء ،الرعاية الصحية لألمهات(.
بإمكانك االلتقاء هنا بالقابلة خالل طول فرتة الحمل ،الحصول عىل محادثات صحية واملشاركة يف
مجموعة والدين.
يثري الحمل غالباً عدد كبري من التساؤالت التي ميكن النقاش عنها
يف مجموعة الوالدين ،أو مع القابلة الخاصة بك ،أو إذا لزم األمر
الطبيب النفساين .بعد والدة الطفل ميكن لك املجيء هنا
مع
.
إلجراء فحوص ما بعد الوالدة والحصول عىل نصائح عن وسائل
منع الحمل.
الرعاية الصحية لألطفال .ميكن هنا القيام مبختلف أنواع
الزيارات الصحية ،أحياناً يف املنزل ،إىل أن يبدأ طفلك بالذهاب إىل
املدرسة.
تلتقي غالباً مبمرضة أخصائية ولكن ميكن أيضاً زيارة الطبيب وإذا
لزم األمر الطبيب النفساين .تقوم خالل الزيارات مبتابعة من ّو الطفل
ونعطي اللقاحات ونتحدث عن صحة الطفل ،عىل سبيل املثال
النظام الغذايئ والنوم واالحتياجات األخرى .ميكن الحصول عىل
دعم األب ّوة سواء فردياً أو يف مجموعة.

استشارات ومساندة اجتامعية .مستشار دائرة الخدمات االجتامعية أو املرشد االجتامعي هو
غالباً اختصايص الخدمة االجتامعية وبإمكانه مساعدتك فيام يخص التساؤالت عن الطفل أو عن
الوضع األرسي أو عن كونك والد أو والدة.
بإمكانك الحصول هنا عىل مساعدة لالتصال مبختلف السلطات أو الحصول عىل معلومات
اجتامعية أخرى.
روضة األطفال املفتوحة .روضة األطفال املفتوحة هي قلب مركز العائالت .بإمكانك املجيء
هنا أنت وطفلك للعب والتعلم والحصول عىل دعم يف األب ّوة والتعرف عىل عائالت أخرى مقيمة
يف املنطقة هنا .بإمكانك املجيء والذهاب متى تريد خالل ساعات العمل ،ال تحتاج إىل أي تسجيل
مسبق .يعمل هنا مد ّريس الحضانة وهناك نشاطات مخططة مثل طهي الطعام أو الغناء أو الرسم.
املشاركة اختيارية وتتحمل بنفسك مسؤولية طفلك عند تواجدك هنا.
كام تلتقي غالباً باآلخرين الذي يعملون يف مركز العائالت.
فيمكن لك اغتنام الفرصة للسؤال عام تكون رمبا نسيته يف الزيارة السابقة.

