
المورد ألولياء األمور
 لمن لديه أطفال بين سن 6-12 سنة

~دعم أسري منسق ومعزز~



الوالد والوالدة مهمان بالنسبة ألطفالهما وأغلبهم خبراء ف ي القيام بدورهم كأهل. قد 
يحدث رغم ذلك أحيانا أن تصل األمور إل ى طريق مسدود أي أن يصبح الوالد أو 

الوالدة شخصا آخر غير ما كانا يتمنيان على صعيد العالقة مع األطفال.

المورد ألولياء األمور، مرشدك 
في حياتك اليومية

لديهم طفل بين سن 6-12 سنة في بلدية أودفاال.

 هل لديك أسئلة أو إستفسارت أو مشاكل لها عالقة

بدورك كولي أمر فيمكنك التوجه إلينا. يمكننا أن

نكون مرشدك وأن نعرض عليك عقد مقابالت

للتحادث أو تقديم النصح والمساندة. كما يمكننا

أيضا توجيهك إن كنت ال تعلم إلى أين تتوجه

للحصول على المساعدة أو الدعم المعين الذي

تحتاجه.

يشعر المرء أحيانا بأنه يعاني من مشكلة ال يعاني

منها أي شخص آخر أو أنه ال يستطيع تطبيق عادات

روتينية جيدة بالنسبة للطفل. أنت لست وحيدا في

ذلك!

نحن جميعا نشعر قد نشعر في مرة من المرات بأننا

ال نستطيع تأدية ما يجب علينا تأديته أو أننا نستطيع

تأدية األمور بطريقة أخرى!

”المورد ألولياء األمور” موجه إلى األهل الذين

 نحن ملزمون بواجب كتمان السر.

 نحن ال نقوم ب التوثيق أو بتدوين أية مالحظات ف ي السجل.

 العملية مجانية

 نقوم دائما ب إستعمال مترجم إن كانت هناك حاجة لذلك.



كيف يمكننا
خلق جو لطيف

أثناء تناول
العشاء؟

كيف يمكننا تخصيص
وقت أطول للتالق ي

وتمضية لحظات
سعيدة؟

كيف يمكننا تجنب
العراك والنزاعات ف ي

المنزل؟

طفل ي ال يريد
الذهاب للمدرسة. نحن سننفصل، كيف

سيكون األمر بالنسبة
لطفلي؟

بصفتك ول ي أمر فأنت من يتحكم بمحتوى لقاءاتنا.
ليس هناك سؤال أو إستفسار تافه!

معا يمكننا تحقيق التغيير!



Uddevalla kommun, 
451 81 Uddevalla

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

كيف تتواصل معنا:

يمكنك اإلتصال بنا أو إرسال بريد ألكتروني أو رسالة نصية إلينا. 
إذا

كان من الصعب اإلتصال بنا هاتفيا فقم بإرسال بريد ألكتروني أو
رسالة نصية حتى نتواصل معك!

:Helene Strömdahl
هاتف:

helene.stromdahl@uddevalla.se

:Martina Niklasson
هاتف:

martina.niklasson@uddevalla.se

:Kristin Andreasson
هاتف:

kristin.andreasson@uddevalla.se

0739444611 ,0522-695122

0739444610 ,0522-695121

0739444612 ,0522-695123


