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مكان للقاء ! –مركز العائلة في اندشباري   
 مركز العائلة هو مكان للتفاعل الصحي حيث تقوم بلدية

في تنسيق اإلمكانياتمحافظة ليافلي والتنظيم النيابي ل    
بعضهم البعض ،  مع والموارد لتسهيل لقاء أولياء األمور 

.اغتنام وتطوير قدرات المرء بأن يكون والد جيد ومساند  
 

نا في المركز الصحي مهمة وقائية ومعززة للصحةلدي  
  حيث يكون الطفل هو المحور . هنا تتوفر الرعاية الصحية

 ) ام هو في ( ، الرعاية الصحية لألطفال   للحوامل
) بي هو في ( ، خدمات الشؤون االجتماعية الوقائية إلعطاء 

وكذلك توجد  النصيحة والمساندة حول المسائل العائلية
 روضة مفتوحة . 

 
،  يافلي .  22مركز اندشباري ، فيندراغت عنوان الزيارة :   

 
لألطفال الرعاية الصحية للحواملالرعاية الصحية           

     907751-520     907005-520            
907009-520                907795-520             

 
    الروضة المفتوحة      خدمات الشؤون االجتماعية

    520-972272                               الوقائية
   977977-520                   

 
للمزيد من المعلومات عنا تفضلوا بزيارة موقعنا االلكتروني 

www.gavle.se/fca 
 

  مركز العائلة في اندشباري
مكان للقاء ! –  

 

 

مكان للقاء ! –مركز العائلة في اندشباري   
يةمركز العائلة هو مكان للتفاعل الصحي حيث تقوم بلد  

في تنسيق اإلمكانياتقطاع منطقة يافلي و يافلي    
،  بعضهم البعض مع والموارد لتسهيل لقاء أولياء األمور 

.اغتنام وتطوير قدرات المرء بأن يكون والد جيد ومساند  
 

مركز الصحي مهمة وقائية ومعززة للصحةلدينا في ال  
  حيث يكون الطفل هو المحور . هنا تتوفر الرعاية الصحية

 ) ام هو في ( ، الرعاية الصحية لألطفال   للحوامل
اء ) بي هو في ( ، خدمات الشؤون االجتماعية الوقائية إلعط

د وكذلك توج النصيحة والمساندة حول المسائل العائلية
 روضة مفتوحة . 

 
،  يافلي .  22مركز اندشباري ، فيندراغت عنوان الزيارة :   

 
لألطفال الرعاية الصحية للحواملالرعاية الصحية           

     157709-026     157650-026            
157651-026                710157-026             

 
    الروضة المفتوحة      خدمات الشؤون االجتماعية

    026-172282                               ئيةالوقا
   177148-026                   

 
تروني للمزيد من المعلومات عنا تفضلوا بزيارة موقعنا االلك

www.gavle.se/fca 
 

  ريمركز العائلة في اندشبا
مكان للقاء ! –  

 



 

 مركز العائلة في اندشباري
سنوات 6للوالدين الذين ينتظرون طفاًل ، األطفال إلى سن   

وعائالتهم ، ضمن المنطقة السكنية التي تتبع   
المركز الصحي في اندشباري .   

 لدينا في المركز الصحي مهمة وقائية ومعززة للصحة
 . هنا تتوفر الرعاية الصحيةحيث يكون الطفل هو المحور

) ام هو في ( ، الرعاية الصحية لألطفال ) بي هو في ( امل للحو
، خدمات الشؤون االجتماعية الوقائية إلعطاء النصيحة والمساندة 

 وكذلك توجد روضة مفتوحة .  حول المسائل العائلية
 

 الرعاية الصحية للحوامل) ام هو في (
تقدم الرعاية الصحية للحوامل للوالدين الذين 

ساندة طبية ، نفسية ، ينتظرون طفال م
 اجتماعية. 

يمكن االتصال بإحدى القابالت القانونية التابعة 
شارة عبر الهاتف لنا للحصول على االست

 ولحجز المواعيد.
 

أما بخصوص وسائل منع الحمل والفحوصات 
الصحية النسائية يتم االتصال بالدرجة األولى 

 بعيادة يافلي للقابالت القانونية. 
 

) بي هو في ( حية لألطفالالرعاية الص  
من الوالدة لغاية السادسة من العمر يكون هناك 
اتصال بين ممرضات ) بي هو في ( مع الطفل 

مساندة  تقدم الرعاية الصحية لألطفال وعائلته.
طبية ، نفسية واجتماعية حول نمو الطفل. هذا 

صحية خالل مواعيد  كشوفعلى شكل  يتم
. زيارة محجوزة وزيارات منزلية   

يمكنك االتصال بإحدى ممرضاتنا للحصول 
.الهاتفية وحجز المواعيدعلى االستشارة   

 
بالمركز في حالة مرض الطفل يتم االتصال 

 الصحي.
  

 خدمات الشؤون االجتماعية الوقائية 
خدمات الشؤون االجتماعية الوقائية تقدم 

النصيحة والدعم للوالدين شخص ما للتحدث 
 معه 

العالقات  عن المشاكل في-  
أزمات عائلية  -  
مسائل عائلية قانونية  -  
أسئلة أخرى بخصوص دور الوالدين . -  
أخصائي علم االجتماع الموجود في مركز  

ال يعمل على تمثيل أي سلطة وال يقوم  العائلة
 بكتابة أي سجالت .

 الروضة المفتوحة 
الروضة المفتوحة هي مكان للقاء حيث يلتقي 

أمور آخرين واألطفال من مع أولياء  المرء
سنوات هنا يكون األطفال هم   6 – 0عمر 

المحور كذلك يعطوا اإلمكانية للعب واإلبداع 
/الشاي معا مع والديهم . تناول الحلوى والقهوة

. تجد في موقعنا ممكن ولكن مع دفع التكلفة
ومعلومات حول على االنترنت أوقات الدوام 

 النشاطات.
 

 لقاءات أولياء األمور
جميع أولياء األمور تتاح لهم فرصة المشاركة 

فترة الحمل وبعد والدة خالل  –في مجموعات 
إلعطاء . توجد هذه المجموعات الطفل

د اإلمكانية  للوالدين للنهوض بدورهم الجدي
كما يوجد  وفي تطوير هذا الدور كأب وأم.

 كذلك لقاءات أخرى للوالدين . يمكنك االطالع 
ى االنترنت عليها في موقعنا عل

www.gavle.se/fca . 
 

ةالمكتب  
اندشباري بجوار مركز العائلة توجد مكتبة 

حيث العاملين هناك يساعدون وبكل سرور 
  .إلعطاء النصائح عن كتب األطفال والوالدين

 

 

 مركز العائلة في اندشباري
سنوات 6للوالدين الذين ينتظرون طفاًل ، األطفال إلى سن   

وعائالتهم ، ضمن المنطقة السكنية التي تتبع   
المركز الصحي في اندشباري .   

 لدينا في المركز الصحي مهمة وقائية ومعززة للصحة
 . هنا تتوفر الرعاية الصحيةحيث يكون الطفل هو المحور

) ام هو في ( ، الرعاية الصحية لألطفال ) بي هو في ( امل للحو
، خدمات الشؤون االجتماعية الوقائية إلعطاء النصيحة والمساندة 

 وكذلك توجد روضة مفتوحة .  حول المسائل العائلية
 

 الرعاية الصحية للحوامل) ام هو في (
تقدم الرعاية الصحية للحوامل للوالدين الذين 

ساندة طبية ، نفسية ، ينتظرون طفال م
 اجتماعية. 

يمكن االتصال بإحدى القابالت القانونية التابعة 
شارة عبر الهاتف لنا للحصول على االست

 ولحجز المواعيد.
 

أما بخصوص وسائل منع الحمل والفحوصات 
الصحية النسائية يتم االتصال بالدرجة األولى 

 بعيادة يافلي للقابالت القانونية. 
 

) بي هو في ( حية لألطفالالرعاية الص  
من الوالدة لغاية السادسة من العمر يكون هناك 
اتصال بين ممرضات ) بي هو في ( مع الطفل 

مساندة  تقدم الرعاية الصحية لألطفال وعائلته.
طبية ، نفسية واجتماعية حول نمو الطفل. هذا 

صحية خالل مواعيد  كشوفعلى شكل  يتم
. زيارة محجوزة وزيارات منزلية   

يمكنك االتصال بإحدى ممرضاتنا للحصول 
.الهاتفية وحجز المواعيدعلى االستشارة   

 
بالمركز في حالة مرض الطفل يتم االتصال 

 الصحي.
  

 خدمات الشؤون االجتماعية الوقائية 
خدمات الشؤون االجتماعية الوقائية تقدم 

النصيحة والدعم للوالدين شخص ما للتحدث 
 معه 

العالقات  عن المشاكل في-  
أزمات عائلية  -  
مسائل عائلية قانونية  -  
أسئلة أخرى بخصوص دور الوالدين . -  
أخصائي علم االجتماع الموجود في مركز  

ال يعمل على تمثيل أي سلطة وال يقوم  العائلة
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 الروضة المفتوحة 
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إلعطاء . توجد هذه المجموعات الطفل

د اإلمكانية  للوالدين للنهوض بدورهم الجدي
كما يوجد  وفي تطوير هذا الدور كأب وأم.

 كذلك لقاءات أخرى للوالدين . يمكنك االطالع 
ى االنترنت عليها في موقعنا عل

www.gavle.se/fca . 
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المحور كذلك يعطوا اإلمكانية للعب واإلبداع 
/الشاي معا مع والديهم . تناول الحلوى والقهوة

. تجد في موقعنا ممكن ولكن مع دفع التكلفة
ومعلومات حول على االنترنت أوقات الدوام 

 النشاطات.
 

 لقاءات أولياء األمور
جميع أولياء األمور تتاح لهم فرصة المشاركة 

فترة الحمل وبعد والدة خالل  –في مجموعات 
إلعطاء . توجد هذه المجموعات الطفل

د اإلمكانية  للوالدين للنهوض بدورهم الجدي
كما يوجد  وفي تطوير هذا الدور كأب وأم.

 كذلك لقاءات أخرى للوالدين . يمكنك االطالع 
ى االنترنت عليها في موقعنا عل

www.gavle.se/fca . 
 

ةالمكتب  
اندشباري بجوار مركز العائلة توجد مكتبة 

حيث العاملين هناك يساعدون وبكل سرور 
  .إلعطاء النصائح عن كتب األطفال والوالدين

 


