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مرکز خانوادۀ ""Hjärtat
مرکز خانواده " "Hjärtatدر شھر " "Mörsilقرار دارد و مراجعان آن والدين آينده و خانواده ھايی ھستند که دارای فرزند در
سنين بين نوزاد تا  ۵ساله ھستند و در کمون " "Åreزندگی می کنند .مأموريت مرکز خانواده پيشگيرانه و جھت پيشبرد
تندرستی است که کودک را در مرکز توجه خود قرار می دھد .در اين مرکز به مطب مامائی ،درمانگاه کودکان ،خدمات
اجتماعی پيشگيرانه برای راھنمائی و حمايت در زمينه مسائل خانوادگی و حمايت از والدين و ھمچنين کودکستان آزاد دسترسی
داريد .اين واحدھا در جھت تمرکز بر روی خيروصالح خانواده با ھم مشارکت دارند .مرکز خانواده روزھای سه شنبه و
پنجشنبه از ساعت  ١٠صبح تا  ١۵باز است .برای مراجعه نيازی به اطالع دادن نيست بلکه می توانيد بدون تعيين وقت قبلی به
اين مرکز مراجعه کنيد .مراجعه به اين مرکز رايگان است.

کودکستان آزاد
کودکستان آزاد يک محل مالقات در مرکز خانواده است که شما در آنجا ساير والدين و کودکان در سنين بين نوزاد تا  ۵ساله را
مالقات کرده و امکان ايجاد و تماس ھا و آشنائی ھای جديد وجود دارد .کودکستان آزاد کودک را در مرکز توجه خود قرار می
دھد و به کودکان بازی و فعاليتھای مختلفی ھمراه با والدين کودک ارائه می کند .در مرکز خانواده پذيرائی ساده ای با
چای/قھوه وجود دارد.

مطب مامائی /درمانگاه کودکان
ماما ھا /پرستاران درمانگاه بنامھای " ّ
اوال تيسک" ) (Ulla Tyskو "ششتين يونسون" ) (Kerstin Jonssonدر مطب مامائی
و درمانگاه کودکان در مرکز خانواده کار می کنند .اين کارکنان در ساعاتی که مرکز خانواده باز است مشغول کار ھستند .آنھا
با ساير واحدھای مرکز خانواده مشارکت دارند تا بتوانند آسايش و تندرستی کودکان و والدين را تأمين کنند.
مطب مامائی به والدين آينده کمک و حمايت پزشکی ،روحی و اجتماعی ارائه می کند.
وظايف کاری ماما از جمله به شرح زير است:
-

مشاوره در مورد وسايل جلوگيری از بارداری
معاينات کنترلی بارداران
معاينات کنترلی با گرفتن آزمايش سلولی

خدمات درمانی مادران و مشاوره در مورد وسايل جلوگيری از بارداری رايگان است.
درمانگاه کودکان طبق يک برنامۀ مقدماتی تندرستی کودکان جھت پيشبرد تندرستی ،آسايش و رُشدونمو کودکان و ھمچنين
کمک و حمايت برای والدين در ايفای نقش والدينی آنھا کار می کند.
برای کنترل وزن کودک می توانيد بدون تعيين وقت قبلی روزھای سه شنبه از ساعت  ١٠تا  ١١صبح و پنجشنبه ھا از حدود
ساعت  ١٣تا  ١۴به مرکز خانواده مراجعه کنيد.
مراجعه به درمانگاه کودکان رايگان است .کارکنان اين واحد دارای وظيفۀ رازداری ھستند.

خدمات اجتماعی پيشگيرانه
خدمات اجتماعی پيشگيرانه به والدين کمک و حمايت ارائه کرده و می توانيد در موراد زير با يکنفر صحبت کنيد:
– سواالت و نقطه نظرھا در مورد ايفای نقش والدينی
– نگرانی در مورد کودک
ُ
ُ
– سواالت و مسائل مربوط به ھماھنگی مادر و فرزند و ايجاد انس و الفت

فارسیPersiska/

–
–
–
–

مشکالت روابط خانوادگی
بحران ھای خانوادگی
مسائل حقوقی /قضائی خانواده
پدر بودن

متخصص امور اجتماعی که در مرکز خانواده وجود دارد وظايف اداری نداشته و پروندۀ اداری تشکيل نمی دھد و مطلبی را
يادداشت نمی کند .گفتگو با او رايگان است.

واحد خدمات انتگراسيون )ادغام مھاجران در جامعۀ سوئد(
واحد خدمات انتگراسيون در درجۀ نخست به والدين تازه وارد کمک و راھنمائی مثالً در موارد زير ارائه می کند:

– جامعۀ سوئد
– ادارات و دوائر دولتی ،مانند صندوق بيمه ھای اجتماعی ،ادارۀ کاريابی ،ادارۀ خدمات اجتماعی
– ساير مسائل مربوط به انتگراسيون )ادغام مھاجران در جامعۀ سوئد(

تماس
کودکستان آزاد
" ِي ّنی مودِن" ) ،(Jenny Modénمعلم کودکستان
تلفن٠٧٢-٩۵ ۵٣٣ ٧٣ :
مطب مامائی /درمانگاه کودکان
" ّ
اوال تيسک" ) ،(Ulla Tyskماما /پرستار درمانگاه )سه شنبه ھا در مرکز خانواده(
تلفن ٠۶۴٣-۴۴ ۵۵ ١٠ :وقت تماس تلفنی از  ٨/٣٠تا  ٩صبح
"ششتين يونسون" ) ،(Kerstin Jonssonماما /پرستار درمانگاه )پنجشنبه ھا در مرکز خانواده(
تلفن ٠۶۴٧-١۶۵ ١۶ :وقت تماس تلفنی از  ٨/٣٠تا  ٩/٣٠صبح

خدمات اجتماعی پيشگيرانه
"مالين ھوگدال" ) (Malin Högdahlليسانسيه اموراجتماعی با تحصيالت مقدماتی رواندرمانگری و رواندرمانگر متود
") " Marte meoبه معنی با توان و ھمت خود(
تلفن٠٧٠-٩٣ ۶٧٢ ٨٩ :
انتگراسيون )ادغام مھاجران در جامعۀ سوئد(
محمود علی نور ) ،(Mahmoud Ali Nourخدمات انتگراسيون )سه شنبه ھا و پنجشنبه ھا از ساعت  ١٠تا (١٢
تلفن٠٧٢-٢٧ ۵٠۶ ٨٢ :
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ساعات کار
سه شنبه ھا پيش از ظھر

)برای حضور آزاد نوزادان از تازه متولد تا  ١٢ماھگی(

ساعت

نوع فعاليت

 ١٠تا  ١١صبح
 ١١تا  ١١/۴۵صبح
 ١١/۴۵تا ١٣

وزن کردن کودکان بدون تعيين وقت قبلی
ماساژ نوزادان ،گروه آزاد برای نوزادان از تازه متولد تا  ١٢ماھگی
کافه تريای نوزادان از تازه متولد تا  ١٢ماھگی

سه شنبه ھا بعد از ظھر
 ١٣تا ١۵

کودکستان آزاد برای کودکان نوزاد تا  ۵ساله

پنجشنبه ھا
ساعت

نوع فعاليت

 ١٠تا١۵
حدود  ١٣تا ١۴

کودکستان آزاد برای کودکان نوزاد تا  ۵ساله ھمراه با آواز و صرف نوشيدنی
وزن کردن کودکان بدون تعيين وقت قبلی

