ادارة منطقة  Spånga- Tenstaتتعاون مع
 Studiefrämjandetمن خالل تقديم دورات دراسية " االطفال
االعزاء " في المدارس والمدارس التحضيرية .
كوالدين تشارك في لقاءات مع والدين اخرين من مختلف االعراق
واللغات .
الدورة تنفذ مع الوالدين باللغة السويدية  ,لكن مع فرصة الحصول
على الكلمات والمصطلحات االساسية مترجمه.
ستحصل على شبكة اوسع عن طفلك التي سوف تؤدي الى زيادة
االسنقرار واالمان لدى طفلك.
من خالل تعزيز دورك كوالد نتمنى ان تهتم في رؤية االمكانيات
ومن جهه اخرى ان تهتم بطريقة ايجابية من اجل طفلك في
المدرسة التحضيرية والمدرسة في مابعد وفي اوقات

" االطفال االعزاء في المدارس التحضيرية "
بالتعاون بين منطقة  Spånga – Tenstaو
 Studiefrämjandetفي محافظة Stockholm

Anmäl ditt intresse till att vara med i
Älskade barn i skolan och förskolan till:
khadijo@alskadebarn.eu. Khadijo är
projektets anställda kontaktperson.

Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva projektet
”Älskade barn i skolan och förskolan” – föräldraintegration,
som medfinansierats av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.
Ett samarbete mellan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Studiefrämjandet,
Stockholms län

كوالدين بامكانكم ان تهتموا بطريقتي:
ان تكونوا مسؤولي دورة في احدى الدورات الدراسية

الدورات الدراسة هي للوالدين الذين لهم جذور من ثقافات اخرى
غير السويدية .

نحن نبحث عن المهتمين في ان يتعلموا ان يكونوا مسؤولي دورات دراسية
ومن ثم يكونوا مسؤولي
للعديد من الدورات الدراسية لغيرهم من الوالدين.

الوالدين يتحادثون ويتبادلون الخبرات حول ان يكونوا والدين في
.بلد جديد وعلى مقربه من المدارس والمدارس التحضيرية

شارك في دورة دراسية

الوالدين هم االشخاص االكثر اهميه في حياة كل طفل!

كوالدين في بلد جديد يقف المرء عادة امام العديد من التحديات  .هذا يشمل
رعاية االطفال  ,المدرسة  ,الرعاية الطبية  ,واشياء اخرى التي من
الطبيعي ان تكون لمن يعيش حياته كلها هنا  .انذاك يكون من المشوق ان
تلتقي بوالدين اخرين للتناقش في هكذا امور.
الدورة الدراسية تتكون من  6لقاءات  ,هناك موضوع لكل لقاء  .المناقشات
حول هذا الموضوع هي االهم.
نحن نريد ان الوالدين ينجحون في انه اطفالهم بنسجمون ويكونوا امنيين
عند مجيئهم للمدرسه لكي ينجحوا في دراساتهم .

نحن نريد ان الوالدين ينجحون في انه اطفالهم بنسجمون ويكونوا امنيين
عند مجيئهم للمدرسه لكي ينجحوا في دراساتهم .

 Studiefrämjandetتدرس الوالدين الذين يصبحون مسؤلي
دورات لوالدين اخرين في المدارس التحضيرية.

