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 هذا ما يقوله بعض أولياء األمور الذين شاركوا في 
 األمومة واألبوة في السويد

 
 

 

 المزيد من المعلومات

 

 

 

 األمومة واألبوة في السويد

 عن دور األمومة واألبوة
 في بلد جديد

 معلومات اجتماعية ضمن مجموعة -
 

 

اللقاء ضمن مجموعة 
 كان أمرا مفرحا

سنة 32والدة   

 مواد مثيرة لالهتمام

سنة 45والد   

لم يبرنا أي أحد سابقا عن اتفاقية 
 حقوق األطفال

سنة 38والدة   

ممتاز جدا حصولنا 
 على أمثلة

سنة 27والد   

 من الجيد أن يتحدث المرء
 وأن يتعلم كلمات جديدة

سنة 24والدة   
من جيد أن نتمكن من 

 طرح األسئلة

سنة 47والدة   



 األمومة واألبوة في السويد

 
إن كون المرء ولي أمر في بلد آخر غبر البلد الذي نما 

تساؤالت عن المجتمع وجود فيه يمكن أن يؤدي إلى 
 والحياة العائلية.

 
األمومة واألبوة في السويد مخصصة للشخص الذي ولد 
خارج السويد من ذوي األطفال الذين تتراوح أعمارهم 

سنة والذي يريد معرفة المزيد عن   – ما بين 

المجتمع السويدي.
 

تتعلق لقاءات أولياء األمور بالحياة العائلية في السويد. 
ق نستخدم مواد من بين مصادرها هناك اتفاقية حقو

الطفل ويتم توجيه االجتماعات انطالقا من محادثاتكم 
وأسئلتكم. نستفيد من خبرات بعضنا البعض ومن 

األبحاث. 
 

ساعة تتاح لك  خالل خمس مرات مدة كل منها 

الفرصة للقاء أولياء أمور آخرين ضمن مجموعة 
سويا انطالقا من مختلف المواد. نوتتحدثو

 
رئيس مجموعة من ذوي  تقاد لقاءات المجموعة من قبل

شخص   – الخبرة وتضم كل مجموعة ما بين 

مشارك.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 المحتويات
 

 عائلة في بلد جديد – 1اللقاء 

في السويد وعنكم يتعلق اللقاء بكيف تغير المجتمع 
كعائلة وفدت إلى بلد جديد وأيضا عن وقات الفراغ 

 لألطفال.
 

 المدرسة واألوالد والبنات – 2اللقاء 

كيف يمكن أن يقوم ولي األمر بدعم الطفل عند ممارسة 
الطفل الدراسة في مدرسة المرحلة التمهيدية والمدرسة؟ 

بين هل نتعامل انطالقا من المساواة أو عدم المساواة 
 األوالد والبنات؟

 

 الصحة والرعاية الطبية – اللقاء 
ما هو الشيء الذي يمكن أن يفعله المرء ليتمتع بحسن 
الحال كعائلة وماذا يفعل المرء عندما يشعر الطفل أو 

 أحد أفراد العائلة بسوء الحال؟
 

 حقوق وواجبات الوالدين – اللقاء 

تك ولي ما هو الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه بصف
أمر وما هي حقوق الطفل؟ كيف يتأثر ذلك باإلجهاد 

 النفسي في الحياة اليومية؟
 

 أن تكون ولي أمر طفل مراهق – اللقاء 

كيف يمكن أن تقدم الدعم للمراهق. نتحدث عن بعض 
المواد مثل الدخان والمخدرات واإلجرام والحب في سن 

 المراهقة.

 
 

 
تم تطوير البرنامج من قبل بلوس، فرامتيد 

ستوكهولم وإدارة الخدمات االجتماعية في بلدية 
ستوكهولم بالتعاون مع مجلس إدارة محافظة 

 ستوكهولم.
واألبوة تنطلق المحتويات من األبحاث عن األمومة 

 واتفاقية األمم المتحدة حول حقوق الطفل.
تم وضع المواد على أساس الدراسات المتعلقة بما 

هي المعلومات عن السويد التي يرغب أولياء 
 األمور المولودين في الخارج أن يحصلوا عليها.


