
به بیوجرکن خوش آمدید

مرکز خانواده ها
دیدارگاه طبیعی برای پدران و مادران و فرزندان شان در کمیون کارلسبور

ساعات کار
کودکستان آزاد کارلسبور

سه شنبه ها از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰

پنجشنبه ها از ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰

در اوقات کاری ما، شام به آن گونه که مناسب تان می باشد می توانید بیایید و بروید! 
آیا شام گامن می کنید که ما در این جا چیزی برای شام و خانواده شام کم داریم؟

ما نظرات و خواهشات شام را با عالقه مندی تحویل می گیریم.

نشانی وب سایت انجمن حامیت مراکز خانواده ها )FFFF( این می باشد:

مرکز خانواده ها استثنا می باشد 
یک مرکز خانواده ها به گونه ای استثنا می باشد، زیرا مایان که در 
این جا کار می کنیم همکاری منودن برای ما ساده تر می باشد و ما 

می توانیم که راه حلهای گوناگون را برای نیازمندی های گوناگونی که 
شام دارید پیدا کنیم. مراکز خانواده ها در رسارس کشور می باشند. 

familjecentralen@karlsborgs.se
karlsborg.se/bjorken

www.familjecentraler.se

بی بی کفی کارلسبور

چهارشنبه ها از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۳۰ 

متاس
آدرس

تلیفون: ۹۰ ۱۷۲ – ۰۵۰۵

0505-17290

ایمیل



کلینیک قابلگی 
در کلینیک قابلگی خدمات درمانی در دوران 

حاملگی و پس از آن، کمک در نقش پدر و 
مادر بودن، مشاوره ء جلوگیری از حامله شدن 
و اخذ معاینات سلولی نسایی به شام ارائه می 

گردد.

ما در مرکز خانواده ها، بیشرتین چیزهای مورد رضورت را برای آنانی که در حال پدر شدن و 

مادر شدن هستند یا پدر یا مادر هستند و یا هم اینکه کودک می باشند گرد هم آورده ایم. در 

این جا شام می توانید در زمینهء نقش پدر / مادر بودن، فرزندان و خانواده بودن و نیز برای 

مالقات منودن دگر پدران و مادران و کودکان، کمک دریافت منایید. در این جا چندین گروه 

شغلی کار می کنند به طور منونه، قابله ها، پرستارهای متخصص، معلمین کودکستان، جامعه دان 

و از کارکنان خدمات صحت دندان؛ همه با هم برای بهرتین ها برای شام و فرزند شام. آمدن 

شام به این مرکز خودرضا می باشد و این جا نیز برای همهء خانواده ها باز می باشد. رصف چای 

و قهوه و شیرینی به قیمت متام شد آنها به شام عرضه می گردد. ما خود را مطابق با نیازمندی 

های شام وفق می دهیم و شام می توانید که در بارهء بسا چیزها از ما پرسش منایید.

قهوه خانه شیرخوارگان 
این جا مرکز دیدار برای پدران و مادران و کودکان 

نوزاد تا یک ساله می باشد. این جا برای شام 
پدران و مادران فرصت با همدگر حرف زدن و هر 

آنچه که پیرامون نقش پدری و مادری می باشد، 
فراهم می گردد. گردهم آیی برای ترانه رسایی، 

مناسب حال کودک کوچک می باشد که بر اساس 
متثیل باملثل میان پدران و مادران ساخته شده 

است. 

کودکستان آزاد
این جا قلب مرکز خانواده ها است ـ جائی که در 
آن، پدران و مادران و کودکان نوزاد تا ۶ ساله می 

توانند برای بازی کردن، آموخنت، دریافت کمک 
برای نقش پدر یا مادر را بازی کردن و آشنا شدن 

با دگر خانواده های این منطقه، بیایند. ما همیشه 
گردهم آیی های ترانه رسایی می داشته باشیم و 
نیز فضاهای بزرگ برای بازی منودن،اتاق ناخنک 

کاری، بازی و قطعات معام بازی )پََزل( داریم.

مشاوره و جلسات حامیت 
کارکنان این مرکز فعالیت آزاد )دلخواه( برای شام که پدر / مادر هستید، می باشد و مانند دنده ی 

توپ برای پرسشها و نظرات شام کار می کند. در هنگام لزوم، امکان وقت مالقات دادن نیز برای 
دایر منودن جلسات انفرادی برای شام وجود دارد. جامعه دان )مشاور اجتامعی( مرکز خانواده ها 
می تواند که شام را در پرسشها و مسایلی که درباره فرزند خود دارید، کمک کند؛ به همین گونه، 

درباره ء وضعیت خانوادگی و نیز در مورد پدر یا مادر بودن.

خدمات صحت کودک
این جا می تواند آنهائی را که به تازگی پدر و مادر شده اند برای اشرتاک 

ورزیدن شان در فعالیت ها، به مرکز خانواده ها ارجاع منایند. خدمات 
صحت کودک برای پاسخ دادن به پرسشها و ارائه منودن اطالعات در قابل 

دسرتسی می باشند.

کمک در نقش پدر و مادر
مرکز خانواده ها، کمک در نقش پدر و مادر را به گونه ی گروهی و انفرادی ارائه می دارد. 

پروگرام نقش پدر و مادر به همه کودکان در مرکز توجه ) آ. ب. سی.( رجوع می کند به پدران و 
مادرانی که دارای فرزندان سنین ۳ تا ۱۲ سالگی می باشند. در این جا شام فرصت دیدار منودن، 
گفت و گو کردن و تبادله منودن تجارب را با دگر پدران و مادران به گونه ی گروهی می داشته 

باشید. آ. ب. سی، مجموعه ای از پروگرام هائی می باشد که بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق 
اطفال و پژوهشات علمی الزم در مورد اطفال بنا نهاده شده است. هدف آن، تقویت بخشیدن 

رابطه میان پدر / مادر با فرزندش می باشد.

کلینیک دندان 
فولک تاند وردن  در برخی موارد در  و در 

کودکستان آزاد برای پاسخ دهی به پرسشها و 
ارائه ء معلومات قابل دسرتسی می باشد.


