
                                                                    Bräcke Diakoni

بریكھ دیاكوني                                                                      

(الثقة) المفتوحةروضة تیللیتن   

 روضة تیللیتن (الثقة) المفتوحة

 لالطفال ذوي االحتیاجات الخاصة

 

) سنوات ، من ذوي االحتیاجات الخاصة ، 6-0روضة تیللیتن ( الثقة)  ھي مكان لقاء االطفال بعمر (
. وأنتم كأھالي ومعھم اھالیھم  أو أحد المقّربین منھم .  ھنا یمكنھم اللعب بما یناسب احتیاجھم ورغبتھم 

یمكنكم التعّرف على الآلخرین ممن ھم في نفس وضعكم.

نحن لدینا الخبرة الالزمة في إعادة التأھیل وتقدیم الدعم الضروري لكل افراد العائلة ...... مرحباَ بكم !!

بعد الظھر13:00صباحاَ  الى الساعة  10:00كل یوم أربعاء  من الساعة 

لوفیاردة سنتروم ، الى الجانب االیسر من الصیدلیة في  مركز  " كریدان"  ،

بعد الظھر 13:00صباحاَ  الى الساعة 10:00كل یوم جمعة  من الساعة 

 ،  أوركریتھ 10)  ،  لیلالتوربسكاتان FUBفي مقر الـ (

االعمار  ،  الرابطة الوطنیة ) للمتأخرین عقلیاَ من كل FUBبالتعاون مع البعثة الكنسیة لمدینة یوتوبوري ،  منظمة (
 لالطفال واالحداث من ذوي اإلعاقة البدنیة  في مدینة یوتوبوري وضواحیھا ،  وجمعیة الدعم المبكر للوالدین. 
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