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 التابع" غوتنبرغ" مدینة في القائم الفرع وھي ،")غوتینبرغ" مدینة إرسالیة( Göteborgs Kyrkliga Stadsmission مع بالتعاون
 Riksförbundet för rörelsehindrade barn och و ،)FUB( الذھنیة اإلعاقة ذوي لألشخاص الوطنیة للمؤسسة

ungdomar i Göteborg med omnejd )ذوي والنشء لألطفال الوطنیة المؤسسة من بھا الخاصة والمنطقة" غوتنبرغ" مدینة فرع 
 مبكرة سن في اآلباء دعم مؤسسةTidigt Föräldrastöd و ،)الحركیة اإلعاقة

 
 

 في المعاقین لألطفال عامة حضانة دار ،TilLiten في بكم مرحبًا
 المدرسة قبل ما سن

 
 ذوي من لألطفال ملتقى ھي المدرسة قبل ما سن في لألطفال العامة TilLiten حضانة دار

 لكم وستتاح طفلكم، قدرات یناسب بما األلعاب تھیئة فیھا ویتم. علیھم واألوصیاء ولذویھم اإلعاقة
 .الموقف نفس یواجھون ممن األمور أولیاء من غیركم للقاء الفرصة

 
 من یغیر حدثًا یمثل العالم ھذا إلى بطفل الترحیب إن

 أن للناس ویمكن. الناس ألغلب بالنسبة الحیاة مجرى
 تطرأ وقد المختلفة، المشاعر من دوامة یعایشوا
 یواجھ طفلكم كان إذا. األسئلة من العدید علیھم
 تكونوا لم بطریقة مسارھا من الحیاة تغیر فقد إعاقة،

 أن المطمئن من یكون قد الحالة، ھذه وفي. تتوقعونھا
 أولیاء من غیركم لقاء لكم تتیح أماكن بوجود تعرفوا
 .مشابھة تحدیات یواجھون الذین األمور

 
 الفرص

 ما سن في لألطفال العامة TilLiten حضانة دار
 من بكوب والتمتع للعب فرًصا تقدم المدرسة قبل

 فریق لدى وتتوفر. الحدیث أطراف وتجاذب القھوة
 بما والخبرات، المھارات من متنوعة مجموعة العمل
 تأھیل بإعادة المتعلقة والخبرات المھارات فیھا

 لدینا یكون ما وغالبًا. االستشارات وتقدیم األطفال
 لغة یجیدون ممن العمل فریق من متواجدون أفراد

 .اإلشارة
 

 فوریون مترجمون Lövgärdet لدى دائًما یوجد
 الثقافیة الجوانب وإیضاح شرح على قادرون
 .والعربیة الصومالیة باللغة التحدث ویمكنھم

 
 :تجدنا أین

 
 في الحضانة دار 12:00-9:30: الثالثاء أیام

Lundby، في الموجودة Fyrklöversgatan 58 
 
 

  مركز ،Kryddan ،12:00-9:30 األربعاء أیام
Lövgärdet، صیدلیة یسار علىKronan  

 
 ,FUB ،12:00-9:30 الجمعة أیام

Lillatorpsgatan 10, Örgryte 
 

 المزید؟ معرفة تودون ھل
" برغ دین فان أولریكا: "بـ االتصال یمكنكم

)Ulrika van den Berg(، 26 50-031: ھاتف 
10 ulrika.vandenberg@brackediakoni.se 

 
 والتعرف اإلرشادات ولتلقي المعلومات من لمزید
 یرجى العمل، مواعید على تطرأ تغییرات أي على
 :موقع زیارة

www.brackediakoni.se/tilliten 
 

 نحن؟ من
 Bräcke" (دیاكوني بریكیھ" مؤسسة عملت

diakoni (الرعایة قضایا مع التعامل مجال في 
 غیر كمؤسسة دورنا وبحكم. 1923 عام منذ والرفاه
 ونستمد أسھم، حملة لدینا فلیس الربح، إلى ساعیة
 الفارق تحقیق على تقوم فلسفة من حماستنا مصدر
 التفكیر یمكننا أنھ ذلك ویعني. الربح تحقیق ولیس
 .بقلوبنا
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