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معلومات عن الدعم في دور اآلباء واألمهات 

الدعم في دور اآلباء واألمهات في فاستمانالند 

من  ليس  ارتياحه.  وعلى  الطفل  صحة  على   
ً
إيجابيا للتأثير  كبيرة  فرصة  فأمامك  وبالتالي  طفلك،  حياة  في  شخص  أهم   

ً
أّما أو   

ً
أبا بوصفك  أنت 

 معرفة ما يجب على املرء أن 
ً
يفعله أو يفكر فيه، ولذلك من املفيد أن تعرف ما هو الدعم املتوفر الذي يمكنك الحصول عليه.السهل دائما

إلى   تهدف  ومساندة  مساعدة  إجراءات  هو  واألمهات  اآلباء  دور  في  الدعم  إن  ت إن  إذ  واألطفال.  الوالدين  بين  والعالقة  الوالدين  مقدرة  عزيز 

 إلى أن يصلوا إلى حياة البالغين. نمّوهمل طيلة فترة اطفت توفر املقّومات الالزمة لتطّور األ العالقة الجيدة بين األطفال واآلباء واألمها

املوقع   في  الذي    www.1177.se/vastmanland/foraldraskapsstodتوجد  الدعم  نوع  هو  وما  واألمهات،  اآلباء  دور  في  الدعم  عن  معلومات 

الجهات   مختلف  عن  بلغتك  تقرأ  أن  امللف  هذا  في  ويمكنك   .
ً
تحديدا بلديتك  في  املتوفرة  الجهات  مع  التواصل  وبيانات  عليه،  الحصول  يمكن 

 
ً
كال بها  ونقصد  األمور"  "أولياء  كلمة  نكتب  أن  اخترنا  بأننا   

ً
علما األشخاص  الفاعلة.  من  وغيرهم  الحضانة  حق  وحاملي  البيولوجيين  الوالدين  من   

البالغين الذين يتحّملون املسؤولية الرئيسية عن األطفال. 

Mödra- och barnhälsovården 

ألولياء األمور لرعاية الصحية  ا 

 ( األمومة  رعاية  واألمهMHVتقدم  اآلباء  مجموعات  خالل  من  األمور  أولياء  دعم  إلى  باإلضافة  للحوامل،  والدعم  الرعاية  تشمل (  التي  ات 

( األمومة  رعاية  مركز  وفي  واألمهات.  اآلباء  بدور  للقيام  والتحضير  للوالدة  بقابلة.  MVCالتحضير   
ً
غالبا تلتقين  القابالت  عيادة  أو   )  

ً
أيضا وهنا 

 .
ً
يمكنك الحصول على دعم ونصائح بخصوص العادات املعيشية ووسائل منع الحمل مثال

( الطفولة  رعاية  مركز  في  التمهيدي.(  BVCأما  الصف  في  يبدأ  وحتى  والدته  منذ  واللقاحات  الطبية  الفحوصات  طفلك  تحصل   فيتلقى  كما 

يمكنك  ولكن  األسرة،  مركز  في  أو  املستوصف  في  العيادة  هذه  توجد  ما   
ً
وغالبا ونمّوه.  الطفل  صحة  بخصوص  ونصائح  دعم  على  األم/األب 

منزلية.   زيارات  على  تحصلي  أن   
ً
الزياراأيضا بأن   

ً
وكذلك علما واألمهات.  اآلباء  بجميع  فيه  ونرحب  اختيارية  الطفولة  رعاية  مركز  إلى  ت 

فإن زيارة مركز رعاية الطفولة مجانية. 

Hälso- och sjukvården

الرعاية الصحية والطبية 

ًً

ً

ً

  . ل دّ سو ا ها  م طفال  اي د اي صحي طبي طرق ختلف ار تعمل جها ر

م نصائح بشن ح   اي فعلي أن يقدّ م د ل ر ةً  اي فتو ر جتمع، يمكنه   دس يافعون تى س    18اا قيمون ر فاستمانند  يلعب ستوصف  سعا ر ر

اة طفال يافعين )BU-hälsan( يمك أن يحصل أطفال يا طفال يافعين ر ثث أا ر حافظ: فاستِرس   فطل.  ير  نفسي لخفيف توسط. توجد  ج نفس ي  ت   ل

تل نفس ي دى طفل أ يافع.   ع رض وجو  ياة طفال يافعين يب أن تكون هناك أ شوبينغ فاغِ رستا. لقدم ل 

سو ر ياة طفل   أ ع ستوصف  توصله ع فريق صح ر دس ث  بعد  يرة دى  طفل  هناك تاب ب تل  )BUP( دسا ستقصائير    ال   اة  تقوم ي )BUP(. ثي   

ياة طب نفس ي طفال يافعين فتوجد   ، أ ع صدزا أ ر دس  يوي 

http://www.1177.se/vastmanland/foraldraskapsstod
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دو  واليافعين  لألطفال  الدعم  وتقّدم  العالج  سن  وتوفر  القلق/الحصر    18ن  أو  الكآبة/االكتئاب،  مثل  جسيم،  نفس ي  اعتالل  من  يعانون  ممن   
ً
عاما

( عيادة  مع  تتواصل  كنت  وإن  اآلخرين.  مع  والعالقات  املشاعر  مع  التعاُمل  في  صعوبات  أو  مع BUPالنفس ي  تتواصل  أن  فعليك  مرة،  ألول   )

(BUP Start وهي عيادة تغطي املحافظة بأكملها ومقّرها .)( في فاسِتروس وهي الطريق إلى عيادة الطب النفس ي لألطفال واليافعينBUP.) 

عندما واألمهات  اآلباء  دور  في  الدعم  تقّدم  األطفال  وعيادات  واليافعين  األطفال  تأهيل  ومركز  واليافعين  لألطفال  النفس ي  الطب  عيادة  يكون   إن 

مركز   ويوجد  وظيفي.  ر  تأخُّ أو  حالة  أو  بمرض   
ً
مصابا لألقرباء  الطفل  يمكن  وهناك  مستدامة.  وظيفية  رات  بتأخُّ صابين 

ُ
امل لألشخاص  التأهيل 

 أن يحصلوا على دعم ومعلومات. 
ً
أيضا

Öppen förskola

روضة األطفال املفتوحة 

األطفال   روضة  في  املسّجل  غير  الطفل  مسؤولية  يتحّمل  آخر  بالغ  شخص  أي  إلى  أو  األمور  أولياء  إلى  املفتوحة  األطفال  روضة  تتوّجه 

تحفيزية  بيئة  في  آخرين  بأطفال  ويلتقوا  يلعبوا  كي  لألطفال  الفرصة  تاح 
ُ
ت هنا  والخبرات    ،العادية.  األفكار  يتبادلوا  أن  األمور  ألولياء  يمكن  بينما 

املفتوحة  األطفال  روضة  في  العاملون  التربويون  يقدم  أن  يمكن  وكذلك  اآلخرين.  واألمهات  اآلباء  مع  األمور  أولياء  ودور  الطفل  بشأن 

 النصائح والدعم بشأن الطفل أو دور أولياء األمور.

 
ً
مجاني  غالبا العمل  هذا  يكون  شاؤوا.  ما  متى  حضورهم  يكفي  بل  أنفسهم،  يسجلوا  أن  املشاركون  يلزم  وال  ألخرى،  بلدية  من  ويختلف   

ً
يمكن ا كما 

املجتمع  في  عالقاتهم  شبكة  زيادة  في  وتساهم  السويد  خارج  املولودين  األمور  ألولياء  امللتقى  بدور  املفتوحة  األطفال  روضة  تقوم  أن 

 السويدي.

Familjecentral

األسرة   مركز  

ا  بمركز  االجتماعية املقصود  الخدمات  وإدارة  املفتوحة  األطفال  وروضة  لألطفال  الصحية  والرعاية  األمومة  رعاية  بين  التعاون  هو  ألسرة 

األسرة.   بمركز  مرتبطة  األمور  أولياء  دعم  من  مختلفة  أنواع   
ً
أيضا توجد   

ً
وأحيانا وقائية.  أعمال  ومعلمون في  وممرضات  قابالت  تعمل  وهنا 

وسكرتير  األطفال  روضة  وأطباء. في  نفسيون  وأخصائيون  الفراغ  أوقات  وُمرِشدو  عائليون  ُمرِشدون   
ً
أيضا  

ً
وأحيانا االجتماعية،  الشؤون  ات 

  .
ً
إيجابيا الطفل  صحة  تطوير  أجل  من  يعملون  األسرة  مركز  في  يشاركون  الذين  ويسعى  وكل  األمور  أولياء  وإلى  األطفال  إلى  العمل  هذا  ويتوّجه 

 للصحة ومن 
ً
أجل الوقاية املبكرة والدعم.ليكون محّفزا

Förskola och grundskola

روضة األطفال واملدرسة األساسية 

األطفال  بين  اللقاءات  في  التضافر  إلى  تدعو  هامة  أماكن  هي  الوظيفي  ر 
ّ
التأخ لذوي  األساسية  واملدرسة  األساسية  واملدرسة  األطفال  روضة 

ا من  األولى  والسنوات  األطفال  روضة  سنوات  وخالل  والتربويين.  األمور  الطفل  وأولياء  إحضار  عند  التربويين  مع  اليومي  اللقاء  فإن  ملدرسة 

مثل  هامة  أخرى  مناسبات  وهناك  الطفل.  بشأن  والتعاون  املعلومات  لتبادل  هامة  مناسبة  أنه  كما  األمر.  ولي  بوصفك  لك  عام  دعم  هو  وجلبه 

 اجتماع أولياء األمور وأمسيات املعلومات واملحادثات التطويرية.
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Elevhälsan

درسة الفريق الصحي في امل 

الصف   منذ  جديدة  أشياء  م 
ّ
ويتعل وينمو  جيدة  بصحة  ينعم  لكي  ودعم  مساعدة  على  يحصل  أن  الطفل  يستطيع  املدرسة  في  الصحي  الفريق  ضمن 

حد  على  األمور  وأولياء  التلميذ  مع  داعمة  محادثات  ر 
ّ
ويوف معلومات  املدرسة  في  الصحي  الفريق  ويقدم  الثانوية.   املدرسة  وحتى  التمهيدي 

ف وهناك سواء  الوظيفية.  والتأخرات  السلوكية  واملشاكل  النفسية  والراحة  الصحية  املعيشية  والعادات  املدرسة  في  باالرتياح   
ً
مثال يتعلق  يما 

في   الصحي  الفريق  تزوروا  أن  الطفل  بوسع  كما  أمر  كولي  أنت  وبوسعك  اللقاحات.  على  ويحصلوا  صحية  بزيارات  يقوموا  أن  لألطفال  يمكن 

تتوا أو  املدرسة  املدرسة  في  الصحي  الفريق  زيارة  أمر  ولولي  للطفل  ويمكن  الثانوية.  املدرسة  وحتى  التمهيدي  الصف  منذ  معه،  صلوا 

 والتواصل معه. 

Socialtjänsten

إدارة الخدمات االجتماعية 

أ األطفال/املدرسة  روضة  مع  ينسجم  ال  طفلهم  بأن   
ً
مثال ذلك  يتعلق  وقد  كافين.  غير  أنهم  آلخر  حين  من  األمور  أولياء  يشعر  ُيظِهر  قد  الطفل  أن  و 

بشتى  والدعم  النصائح  على  للحصول  البلدية  في  االجتماعية  الخدمات  بإدارة  االتصال  يمكن  وعندئذ  باملخاطر.  محفوف  تطور  على  عالمات 

االتصال   فيمكنك  طفلك،  يكن  لم  وإن  حتى  ما،  طفل  إزاء  بقلق  تشعر  كنت  إذا  وكذلك  للحصول  ب السبل.  االجتماعية  الخدمات  نصائح  إدارة  على 

 ودعم بشأن هذا القلق. 

االحتياجات، تقييم  يسبقه  ما   
ً
غالبا الذي  والدعم  األقرباء،  ودعم  مساندة  وعائالت  األسرة  شؤون  معالجة  االجتماعية  الخدمات  إدارة  ر 

ّ
أي   توف

اال  الخدمات  قانون  إلى   
ً
استنادا الدعم  على  الحصول  في  والحق  الحاجة  دراسة  فيها  تجري  استقصائية  التي دراسة  للعائالت  ويمكن  جتماعية. 

ُمصاب أطفال  )و لديها  الخاصة  االحتياجات  ذوي  وخدمة  دعم  قانون  وفق  دعم  على  الحصول  بطلب  تتقدم  أن  وظيفية  رات  بتأخُّ وعندئذ LSSن   )

يمكن كما  البيت.  في  األعباء  تخفيف  خدمة  أو  مساند  شخص  أو  للطفل  قصيرة  لفترة  اإلقامة  على   
ً
مثال يحصلوا  أن  يكون   يمكنهم  التي  للعائالت 

م  الكثير  في  السكن  دعم  يسمى  ما  وهو  البيت،  في  عملي  ودعم  إرشاد  على  الحصول  بطلب  تتقّدم  أن  وظيفي  ر  بتأخُّ  
ً
ُمصابا فيها  الوالدين  ن أحد 

البلديات. 

Webbaserat föräldraskapsstöd     الدعم في دور اآلباء واألمهات على اإلنترنت 

في   ونصائح  معلومات  اإللكترونية  املواقع  من  الكثير  في  ونموه.  تتوفر  بالطفل  بالعناية  تتعلق  مختلفة  الصحي  إن  مواضيع  وموقع    1177الدليل 

Gravid.se  .هما مثاالن يخضعان للرقابة من خبراء في هذا املجال ويضمنان أن تكون املعلومات صحيحة 

Civilsamhället   ي املجتمع املدن 

الرياضة  ي مجاالت  في   
ً
مثال الجمعيات  طريق  عن  املدني  املجتمع  ضمن  الدعم  عرض  مثل  ُُ الطفل  حقوق  ومنظمات  النفسية  والصحة  والثقافة 

( املجتمع  في  األطفال  حقوق  األطفال  BRISمنظمة  أنقذوا  ومنظمة   )Rädda Barnen()  الدينية والتجّمعات  الدراسية  االتحادات  وكذلك   ،

 والكنائس. 

الوصول   يستطيعون  املدني  املجتمع  ضمن  منتديات  هناك  بأن  األمور  أولياء  من  كثير    يشعر 
ً
مثال املساعدة  يجدون  فقد  أسهل،  نحو  على  إليها 

 في أماكن ال يوجد فيها القطاع العام أو في موضوع يتناسب معك أكثر كفرد. 


