
 

 

 مادة دراسية لآلباء واألمهات في البلد الجديد – (Älskade Barn)أطفالنا األعزاء 

سنة؟ هل ترغب بأن تلتقي بآباء وأمهات آخرين لكي تتحدث معهم عن الحياة مع األطفال في السويد؟ من  18-0هل لديك أطفال بعمر 
األطفال، العادات والِقـيَم، المدرسة وأوقات الفراغ، المشاكل واألحالم. أفكار أجل مناقشة األمور الحياتية الصغيرة والكبيرة حول تطور 

 يتبادلها الكثير من اآلباء واألمهات مع بعضهم بعضاً.
 

 ( يقدم حلقات دراسية لآلباء واألمهات في كافة أنحاء السويد. نحن نستخدمStudiefrämjandetاالتحاد الدراسي )ستوديه فراميانِدت/
(. سوف نلتقي في مجموعات صغيرة ونستخدم أسلوب التعليم Älskade Barnالدراسية الجديدة التي تسمى أطفالنا األعزاء )مادتنا 

 الشعبي. وهذا يعني أن يشارك الجميع وفق شروط متكافئة؛ حيث نتبادل الخبرات ونستلهم األفكار من بعضنا.
 

، وهي تحّضر لنيل شهادة الدكتوراه في علوم الصحة (Hetty Rooth)ت ( هيتي روÄlskade Barnقامت بتأليف أطفالنا األعزاء )
في منطقة يارفا، وفي ستوكهولم وبوروس  –العامة. تستند هذه المادة إلى خبرات مستمدة من مشاريع دعم الوالدين في أماكن عديدة 

 Sonia( وسونيا شيريفاي )Abdibashir Hirsiguledوأوريبرو وأوميو. وقد قاد مشروع يارفا كل من عبدي بشير هيرسيغوليد )
Sherefay) شخص. وهناك مصدر آخر هام وملِهم ألطفالنا األعزاء  2000؛ حيث شارك في حلقات الوالدين والمحاضرات أكثر من

(Älskade Barn).؛ وهو اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بالطفل 
 

 الصومالية ( باللغة العربية واللغةÄlskade barnأطفالنا األعزاء )
ت، نظراً ألن العديد من االتحادات والجمعيات الصومالية في مختلف أنحاء السويد أعربت عن اهتمامها في البرامج التعليمية لآلباء واألمها

اللغة ( إلى اللغة الصومالية. كما أن الكثير من الناس المقيمين في السويد يتحدثون Älskade barnفقد تمت ترجمة أطفالنا األعزاء )
 ( إلى توفير كامل المادة الدراسية باللغة العربية أيضاً.Studiefrämjandetالعربية كلغة أم. ولذلك تسعى )ستوديه فراميانِدت/

 
 

 (Älskade Barnحلقة دراسية: أطفالنا األعزاء )

الحلقات الدراسية بما في ذلك المواد ( هي مادة دراسية شاملة؛ فمن ناحية تضم تعليماً لرؤساء Älskade Barnأطفالنا األعزاء )
الخاصة بهم، ومن ناحية أخرى تضم المواد المستخدمة في الحلقات الدراسية. وتجد أدناه بعضاً من المواضيع التي تطرحها الحلقات 

 الدراسية.
 

دام األسئلة والصور والنصائح واألفالم باستخ –يقوم رئيس الحلقة المتدرب بإرشاد المشاركين، انطالقاً من المادة الدراسية، في المحادثات 
 والقراءة. ويتم طرح موضوع جديد في كل لقاء.
 فيما يلي نعرض شكل الحلقات الدراسية الست:

 
 : نحن واألطفال1الحلقة 

 احتياجات األطفال .1
 األسرة في السويد .2
  حقوق الطفل .3

 : األطفال في األسرة2الحلقة 
 . النشأة في السويد1
2 ً  . العيش معا
  لغات مختلطة –عدة لغات . 3

 : حياة الطفل اليومية3الحلقة 
 سنوات 6 – 0. نظام مالحظة األطفال 1
 سنة 12 – 6. المدرسة األساسية 2
  . أوقات الفراغ3

 : المراهق في األسرة4الحلقة 
 . النشأة في السويد1



2 ً  . العيش معا
 حياة مختلطة –. ازدواجية الحياة 3

 يومية: حياة المراهق ال5الحلقة 
 . المرحلة األساسية العليا والمرحلة الثانوية1
 . أوقات الفراغ2
  . المستقبل3

 : العادات والِقـيَم6الحلقة 
 . أن تكون بحالة جيدة1
 . الشرف والعار2
 . مخالفة القانون3
 

 هل تريد تأسيس حلقة دراسية؟
على مقدمة بهذه المادة وعلى كامل مواد رئيس الحلقة ( في منطقتك لكي تحصل Studiefrämjandetاتصل بـ )ستوديه فراميانِدت/

 ومواد الحلقة، باإلضافة إلى تعليم رؤساء الحلقات الضروري والمّجاني.
www.studieframjandet.se 

 


