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زانیاری لەسەر پشتگیری دایک و باوک

پشتگیری دایک و باوک لە ڤاستمانالند
تۆ وەک دایک و باوک یان خزمێکی نزیک گرنگترین کەسی لە ژیانی منداڵەکەتدا و لەبەر ئەوە چانسێکی زۆرت هەیە کە کاریگەری ئەرێنی
لەسەر تەندروستی و خۆشگوزەرانی منداڵەکەت هەبێت .هەمیشە ئاسان نییە کە بزانیت چی بکەیت و بیری لێ بکەیتەوە ،بۆیە باشە بزانیت چ
پشتگیرییەک هەیە بۆ بەدەست هێنانی.
پشتگیری دایک و باوک یارمەتیدانو هەوڵی پشتگیریە .کە توانای دایک و باوک و پەیوەندی نێوان دایک و باوک و منداڵ بەهێز دەکات
پەیوەندیەکی باش لە نێوان منداڵ و دایک و باوکدا مەرجەکانی گەشەکردنی منداڵ بە درێژایی قۆناخی گەشەی مناڵ بە هەموو شێوەیەک بەرەو
پێگەیشتن.
لە www.1177.se/vastmanland/foraldraskapsstod
زانیاری هەیە دەربارەی ئەوەی کە پشتگیری دایک و باوک چییە ،چ جۆرە پشتگیرییەک دەکرێت وچۆن پەیوەندی دەکەی بە شارەوانی
سەبارەت بەم پشتگیریە.
لەم فایلی پی جی ئێفەدا دەتوانی دەربارەی ئەکتەرە جۆراوجۆرەکان بە زمانی خۆت بخوینیتەوە .هەلمانبژاردوە دایکوباوک بنوسینەوە و
مەبەستمان لەوە دایک و باوکی بیولۆگیە وەکو سەرپەرشت و کەسانی گەورە کە بەرپرسی سەرەکیی منالەکانن.

Mödra- och barnhälsovården

چاودێری تەندروستی دایک و مندااڵن
خزمەتگوزاری تەندروستی دایکایەتی ،ئێم ئێچ ڤی ،چاودێری و پشتگیری بۆ ئافرەتانی دووگیان دابین دەکات ،بەاڵم هەروەها پشتگیری لە
دایکایەتی دەکات لە ڕێگەی ،بۆ نمونە ،گرووپە دایک و باوکەکان کە منداڵیان هەیە و ئامادەکاری دایک و باوک دەکەن .لە ناوەندی دایکایەتی
ئێم ڤی سی ،یان کلینیکی مامانی ،عادەتەن چاوت بە مامانێک دەکەوێت .لێرە هەروەها دەتوانیت پشتگیری و ئامۆژگاری وەربگریت ،بۆ
نمونە ،خووەکانی ژیان وپێشگیری لە سکپڕی .
لە سەنتەری چاودێری منداڵ ،بی ڤی سی ،منداڵەکەت تاقیکردنەوەی تەندروستی و کوتان وەردەگرێت لەو کاتەوەی کە تازە لەدایک دەبێ هەتا
لدەستپێکردنی پۆلی پێش قوتابخانە  .وەک دایک و باوکێک ،تۆ پشتگیری و ئامۆژگاری وەردەگریت لەسەر تەندروستی و گەشەسەندنی
منداڵەکە  .عیادەکە زۆربەی کات لە سەنتەرێکی تەندروستی یان لە سەنتەرێکی خێزانە ،بەاڵم تۆ دە کرێسەردانی ماڵەوە تان بکرێ  .لە بی
ڤی سی ،سەردانەکان خۆبەخشانەن و هەموو دایک و باوکان پێشوازیان لێ دەکرێت .سەردانی بی ڤی سی بێبەرامبەرە.

Hälso- och sjukvården

چاودێری تەندروستی
لە زۆر ڕووەوە ،چاودێری تەندر وستی بە چاودێری و پشتگیری بۆ هەردوو منداڵ و دایک و باوک کار دەکات.
بنکەی تەندروستی کردارێکی فراوانی هەیە بۆ چاودێری سەرپەشتی لە کۆمەڵگە و دەتوانێت جگە لە چاودێری ڕاستەقینە پشتگیری و
ئامۆژگاری پێشکەش بکات سەبارەت بە باشیی منداڵەکەت .لە تەندروستی مندااڵن و هەرزەکاراندا ،تەندروستیی بو ،مندااڵنی قوتابخانە و ئەو
گەنجانەی کە لە ڤاستمانالند دەژین تا تەمەنی  18ساڵی دەتوانن چارەسەری دەروونی بۆ نەخۆشی دەروونیی مامناوەند بۆ مامناوەند وەربگرن
بو-هێلسا سێ شوێنی هەیە لە ناوچەکە ،ڤاستەرداس ،کۆپینگ و فاگرستا .بۆ داواکردنی تەندروستی بو ،منداڵەکە یان گەنجەکە پێویستە
نیشانەکانی نەخۆشی دەروونی نیشان بدات.
ئەگەر منداڵەکە دوای پەیوەندی لەگەڵ ،بۆ نمونە ،تەندروستی خوێندکار یانخەستەخانەهێشتا کێشەی سەرەکی هە بوو لە ژیانی ڕۆژانەدا ،لە
قوتابخانە و لەگەڵ
هاوڕێکان ،پزیشکی دەروونی مندااڵن و هەرزەکاران هەیە (پووب) ( .پووب)
،لێکۆڵینەوە و چارەسەرکردن و دەستەبەرکردنی پشتگیری بۆ مندااڵن و هەرزەکارانی خوار تەمەن  18ساڵ بە نەخۆشی دەروونیی توند .
وەک خەمۆکی ،دڵەڕاوکێ /دڵەڕاوکێ و سەختی بەڕێوەبردنی هەستەکان و پەیوەندیەکان لەگەڵ ئەوانی تردا ،دەکات.
ئە گە ر ئە وه یە کە م جاره کە روو لە (پووب) دەکەی پەیوەندی بکە بە دەسپێکی  ،پەیوەندی بکە بە (پووب ستارتەوە).
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ئەمە پێشوازییەکی فراوانە کە دەکەوێتە ڤاستەرۆ س و ڕێگای (پووب).
عیادەی دەروونیی منااڵن وهەرزەکاران و کلینەکانی مناالن پالپشتی دایک و باوک دەکەن کاتێک منالەکەیان نەخۆشیی یان حالەتی خراپ یان
کەمئەندامیی هەبێ .هابیلیتێشن لە بەردەست هەیە بۆ ئەو کەسانەی کەمئەندامی هەمیشەییان هەیە .لەوێ زخمانیش دەتوانن پشتگیری و زانیاری
وەربگرن.

Öppen förskola

کردنەوەی پێش قوتابخانە
قوتابخانەی پێش قوتابخانە کراوەکە ئاراستەی دایک و باوکان یان کەسانی ترە کە بەرپرسیاریەتیان هەیە بۆ ئەو مندااڵنەی کە لە قۆناغی پێش
قوتابخانە ئاساییەکاندا تۆمار کراون.
لێرەدا منداڵەکان لە ژینگەیەکی هاندەردا دەرفەتی یاریکردن و بینینی مندااڵنی تریان دەست دەکەوێت لە کاتێکدا دایک و باوکان دەتوانن بیر و
ئەزموونەکان ئاڵوگۆڕ بکەن دەربارەی منداڵ و دایک و باوکایەتی لەگەڵ دایک و باوکی تر  .بەهەمان شێوە ،پەروەردەکارانی پێش
قوتابخانەکراوە دەتوانن ئامۆژگاری و پشتگیری بکەن لە مەسەلەکان سەبارەت بە منداڵ یان ڕۆڵی دایک و باوک  .چاالکیەکان عادەتەن
بێبەرامبەرن و دەتوانن لە شارەوانییە جیاوازەکاندا جیاواز دەرکەون ،بەشداربووان ناچار نین ناونوس بکەن بەڵکو کاتێک دەیانەوێت دێن .ئەو
پێش قوتابخانە کراوەیە هەروەها دەتوانێت وەک شوێنی کۆبوونەوە بۆ دایک و باوکە لەدایکبووەکانیدەرەوەی سوێد بەکار بهێنرێ و دەستی
هەبیلە زیادکردنی تۆڕەکانی پەیوەندیەکانیان لە کۆمەڵگای سویددا .

Familjecentral

ناوەندی خێزان
مەبەست لە ناوەندی خێزان هاوکار یەنێوان چاودێری تەندروستی دایکان ،چاودێری تەندروستی مندااڵن ،پێش قوتابخانە ی کراوە و
خزمەتگوزارییە کۆمەاڵیەتیەکان بە چاالکی پێشگرتن .هە روه ها هەندیک جار پشتگیریە كانی تر هە یە بۆ ئە وه ی دایک و باوکان بە ناوه
ندی خێزانە وه گرێ بدەن.
لێرە مامانەکان و پەرستاران و مامۆستایانی پێش قوتابخانە و کارمەندانی کۆمەاڵیەتی و هەندێک جاریش ڕاوێژکارانی خێزان و ڕابەرانی
کات بەسەربردن و دەروونناسان و دکتۆرەکان کار دەکەن  .هەموو ئەوانەی کە لە ناوەندی خێزانداچاالکن ،کار دەکەن بۆ گەشەسەندنی
تەندروستی ئەرێنی بۆ مندااڵن .چاالکیەکە بۆ خاتری
مندااڵن و دایک وباوکا نە و کارکردنە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی تەندروستی ،پێشگر ی و پشتگیریی زوو .

Förskola och grundskola

پێش قوتابخانە و قوتابخانەی سەرەتایی
پێش قوتابخانە و قوتابخانە سەرەتایی و ناوەندییەکان شوێنێکی گرنگن بۆ .بانگهێشتی هاوکاری لە کۆبوونەوەکانی نێوان منداڵ و دایک و
باوکیان وپێداگۆگەکان.
لە ماوەی سااڵنی پێش قوتابخانە و سااڵنی قوتابخانە سەرەتایی چاوپێکەوتنی ڕۆژانە لەگەڵ پەروەردەکاران لە کاتی هێنان و بردنی مناالن
پشتگیرییەکی گرنگیگشتیەبۆ تۆ وەک دایک و باوکێک .
هەروەها دەرفەتێکی گرنگە بۆ ئاڵوگۆری زانیاری و هاوکاری سەبارەت بەمنداڵەکە ، .بۆنە گرنگەکانی تر بریتین لە ،بۆ نمونە
کۆبوونەوەکانی دایک و باوکان ،ئێوارانی زانیاری و گفتوگۆی پەرەپێدان.
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Elevhälsan

تەندروستی قوتابیان
لە تەندروستی قوتابیاندا لە قوتابخانەکاندا ،مندااڵن دەتوانن یارمەتی و پشتگیری بەدەست بهێنن بۆ ئەوەی هەست بە باشی بکەن ،گەشە بکەن و
شت فێربن ،لە پۆلی پیش قوتابخانەوە تا ئامادەیی .تەندروستیی قوتابیان  ،زانیاری دابین دەکات و گفتوگۆی پشتگیری لەگەڵ هەردوو قوتابی و
،دایک و باوک ئەنجام دەدات دەربارەی ،بۆ نمونەئاسوودەیی لە قوتابخانە دا ،عادەتی ژیانی تەندروست ،تەندروستی دەروونی ،کێشەی
هەڵسوکەوت و کەمئەندامی.
.منداڵەکان دەتوانن بچن بۆ سەردانی تەندروستی و لەوێ کوتان وەربگرن چ منداڵەکە  ،چ تۆ وەک دایک و باوک دەتوانن سەردانی
تەندروستی قوتابیان بکەن یان پەیوەندیبکەن ،لە پۆلی پێش قوتابخانەوە تاکوو دواناوەندی .چ منداڵ وچ تۆ وەک دایک و باوک دەتوانن
سەردان یان پەیوەندی بکەن بە خزمەتگوزاری تەندروستی قوتابیانەوە.

Socialtjänsten

خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی
دایک و باوکان لەوانەیە ماوە بۆ ماوە هەست بەکورتهێنان بکەن  .بۆ نمونە ،لەوانەیە منداڵەکانیان خۆیان لە قوتابخانەی پێش قوتابخانەدا
خۆیان لە بارێکی گونجاودا نەبیننەوە یان منداڵەکە نیشانەکانی پەرەسەندنی مەترسیدار پیشان بدات  .ئەو دەمە دەتوانرێت پەیوەندی
بەخزمەتگوزاری کۆمەالیەتییەوە بکرێت لە شارەوانی بۆ ئامۆژگاری و پشتیوانی لەشێوازی جیاوازدا.
بە هەمان شێوە ،ئەگەر تووشی نیگەرانی دەربارەی منداڵێک بیت ،تەنانەت ئەگەر دایک و باوکی مناڵەکەش نین ،دەتوانن پەیوەندی بە
خزمەتگوزارییە کۆمەاڵیەتییەکانەوە بکەن بۆ ئامۆژگاری و پشتگیری دەربارەی ئەو نیگەرانییانە .خزمەتگوزارییە کۆمەاڵیەتیەکان چارەسەری
خێزان ،خێزانەکانی پەیوەندی و پشتگیری خزمان پێشکەش دەکەن ،پشتگیری کە زۆربەی کات بە پێویستی خەماڵندن پێش دەکەوێت ،واتە
لێکۆڵینەوەیەک کە پێویستی و مافی پشتگیری لێپێچینەوە لەسەر بنەمای یاسای خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی .ئەو خێزانانەی منداڵی کەمئەندامیان
هەیە دەتوانن داوای پشتگیری بکەن لە ژێر یاسای پشتگیری و خزمەتگوزاری ،ئێڵ ئێس ئێس ،و دواتر دەتوانن بۆ ماوەی کورت
هێشتنەوەیمنداڵەکە ،پەیوەندی بکەن بە کەسی پەیوەندی و خزمەتگوزاری حەسانەوە لە ماڵە وە.
ئەو خێزانانەی کە یەکێک لە دایک و باوکەکان کەمئەندامییان هەیە دەتوانن داوای ڕێنوێنی و پشتگیری کرداری بکەن لە ماڵدا ،لە زۆربەی
شارەوانییەکان پێی دەڵێن پشتگیری ژیانی ناو ماڵەوە.

Webbaserat föräldraskapsstöd

پشتگیریی لەسەر وێب بۆ دایک و با وک
.چەندین وێبسایت زانیاری و ئامۆژگاری پێشکەش دەکەن لەسەر بابەتە جۆراوجۆرەکانی پەیوەست بە بایەخدان بە منداڵەکە و گەشەسەندنەکەی
رێبەری چاوەدێریی  1177وGravid.se
نموونەکانن کە لە الیەن شارەزایانی بوارەکەوە پێداچوونەوەیان بۆ کراوە بۆ دڵنیابوون لەوەی کە زانیاریەکان وردن .

Civilsamhället

کۆمەڵگەی مەدەنی
لە ناو کۆمەڵگای مەدەنیدا ،پشتگیری پێشکەش دەکرێت لە رێگەی ،بۆ نمونە ،رێکخراوەکانی وەرزش ،فەرهەنگی ،و تەندروستی دەروونی
رێکخراوەکانی مافی مندااڵن وەک (بریس) و ڕزگارکردنی مندااڵن ،کۆمەڵەی خو ێندکاران و کۆمەڵگە باوەڕدارەکان
وکەنیسەکانەوە .زۆرێک لە دایک و باوکان گۆڕەپانەکان لە نێو کۆمەڵگای مەدەنیدا ئاسانتر دەدۆزنەوە بۆ گەیشتن ،بۆ نمونە ،لەوانەیە یارمەتی
هەبێت بۆ گەیشتن بە ئەو جێگانەیکە کەرتی گشتی ب لێی وونی نییە ،یان بە بابەتێک کە باشتر گونجاو بێت لەگەڵ تۆ وەک تاکێک.
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