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 دری ذھنی ھای ناتوانی دارا افرادی مل انجمن شعبھ ،)گوتنبورگ شھر أتیھ( Göteborgs Kyrkliga Stadsmissionی: ھمکار با
 Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar i Göteborg med omnejd ،(FUB) گوتنبورگ

 انجمن - Tidigt Föräldrastöd و) اطراف مناطق و گوتنبورگ دری حرکتی ھای ناتوانی دارا جوانان و کودکانی مل انجمن شعبھ(
 یفرزندپرور زودھنگامی ھا تیحما

  کودکان مخصوص عمومی دبستانی پیش مدرسھ ،TilLiten بھ
 آمدید خوش ناتوانی دارای

 
 والدین و ناتوانی دارای کودکان برای مالقات مکان یک TilLiten عمومی دبستانی پیش مدرسھ 
 خواھید فرصت و شوند می تنظیم شما فرزند توانائی اساس بر ھا بازی. باشد می آنھا ھای قیم و

 .کنید دیدار ھستند مشابھ شرایط در کھ دیگری والدین با داشت
 

 مردم اکثر برای دنیا این بھ کودک یک آوردن
 فوران با والدین. است کننده متحول ای واقعھ

 سؤاالت احتماالً  و شوند می روبرو احساسات
 دارای شما فرزند اگر. داشت خواھند زیادی
 تغییر طوری زندگی است ممکن باشد، ناتوانی
 این در. اید نداشتھ را انتظارش کھ بدھد مسیر

 آنھا در کھ مراکزی با شدن آشنا شاید صورت
 با کھ کنید مالقات والدینی دیگر با توانید می

 بخش اطمینان ھستند، روبرو مشابھ ھای چالش
 .باشد

 
 ھا فرصت 

 فرصت TilLiten عمومی دبستانی پیش مدرسھ
 و گپ و قھوه فنجان یک از بردن لذت بازی،
 تجربیات دارای کارکنان. کند می ارائھ را گفت

 و توانبخشی شامل ای، گسترده ھای مھارت و
 مرکز در کارکنانی ھم اغلب. ھستند مشاوره
 .ھستند مسلط اشاره زبان بھ کھ دارند حضور

 
 در ھمیشھ نیز عربی و سومالیایی زبان مترجمان

Lövgärdet باشند می دسترس در. 
 

 :ما ھای نشانی
 مدرسھ 12:00 تا 9:30 از شنبھ سھ روزھای

  ،Lundby در دبستانی پیش
Fyrklöversgatan 58 

 

 ،12:00 تا 9:30 از چھارشنبھ روزھای
Kryddan، مرکز Lövgärdet، سمت در واقع 

 Kronan داروخانھ چپ
 

 ،FUB ،12:00 تا 9:30 از جمعھ روزھای
Lillatorpsgatan 10، Örgryte 

 
 دارید؟ بیشتر اطالعات بھ نیاز

  ،Ulrika van den Berg: تماس
 10 26 50-031 تلفن

ulrika.vandenberg@brackediakoni.se 
 

 و نشانی از آگاھی بیشتر، اطالعات کسب جھت
 رجوع سایت وب این بھ کار ساعات تغییرات

 کنید
www.brackediakoni.se/tilliten 

 
 ما با آشنائی

Bräcke diakoni در سو این بھ 1923 سال از 
 ما. است داشتھ فعالیت رفاه و مراقبت مسائل زمینھ

 سھامداری ھیچ غیرانتفاعی مؤسسھ یک بعنوان
 و انتفاع بجای کردن ایجاد تفاوت فلسفھ و نداریم
 معنی بدان این. دھد می انگیزه ما بھ بردن سود
.کنیم فکر خود قلب با توانیم می کھ است
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