
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نصائح دعم و
 (Norsjöالرعاية الفردية والعائلية في نورشو ) -



 
 

ل بقسم الرعاية الفردية والعائلية االتصابامكانك  أنكنت على علم ربما 

(IFO)  الرعاية قسم عمل يللحصول على المشورة والدعم. في البلدية

لشباب والكبار على دعم ومساعدة األطفال وا (IFO) والعائليةالفردية 

على شكل أيضا تقدم  اإلسهاماتهذه . والمقربون منهمالعائالت و

البلدية  في طفالالصحة النفسية لدى األبهدف تحسين وقائية  اجراءات

 شكل،والشباب والكبار. إذا كانت لديك أسئلة أو تحتاج إلى دعم بأي 

على للحصول  (IFOوالعائلية )الفردية بقسم الرعاية فيرجى االتصال 

 .مزيد من المعلومات والنصائح والدعم أو لتقديم طلب
 

من المعلومات  مزيد للحصول على المشورة والدعم أوعندما تتصل 

يتم الطلب  بعد تقديم. لمعرفة احتياجاتك يبدأوف س اتحقيقيعني أن  فهذا

ك إلى معرفة المزيد عن وضعوعندئذ نحتاج تحقيق بإجراء البدء 

فرصة أيضا  يناسبك. هناكالذي جراء تقييم اإل حتى نتمكن منالحياتي 

ثالث ، بما مجموعه الى المرشدين االجتماعيين المباشرلوصول ا

 .االجتماعيقبل المسؤول من  قرار بذلكاتخاذ أي ال يشترط محادثات، 

 

الجهات الفاعلة عن مختصرة معلومات  أيضا هناكالكتيب في نهاية 

  . (IFOدية والعائلية )قسم الرعاية الفرإضافة الى  األخرى

فيمكنك االتصال  إذا كانت لديك أسئلة أو إذا كنت ترغب في تقديم طلب

المقسم  هاتفرقم من خالل  (IFOبقسم الرعاية الفردية والعائلية )

مزيد من المعلومات يوجد . 0918-14 000 )البدالة( التابع للبلدية:

 لبلدية.االلكتروني لموقع العلى أيضا 

                     

 



 (IFO) قسم الرعاية الفردية والعائليةاالسهامات المقدمة من 
 

 المفتوح الدخول

تتعلق باألبوة واألمومة ومشاكل محادثات داعمة بأشكال مختلفة يمكن اجراء 

)ما مجموعه ثالث محادثات( دون الحاجة إلى  جتماعياال االخصائياإلدمان مع 

وال واجب كتمان السر حادثة مجانية وتخضع لقرار من المسؤول االجتماعي. الم

المحادثات حسب احتياجاتك/ رغباتك ويمكن  تكييفتم ي. ذكرها في أي مطبوعةيتم 

لحجز  االخصائي االجتماعي مباشرةمع إجراؤها عبر الهاتف أو في البلدية. اتصل 

  االقرباء. على  يضاالدخول المفتوح أ موعد للمحادثة. يطبق

 

 عمةالمحادثات الدا

إلى شخص محترف حول أمور  الى التحدثألشخاص الذين يحتاجون االى تقدم 

أيضا الى الصحة النفسية. يتم تقديم الدعم اعتالل أو على سبيل المثال، تتعلق باإلدمان 

 االقرباء. 

 دعم االبوين

مساعدتهم لالوالدين هو اسهام من بين اسهامات أخرى يهدف الى تقديم الدعم الى 

الى كذلك يهدف ، وورؤوفةلحدود ألطفالهم وتوجيهم بطريقة واضحة وضع اعلى 

التواصل العاطفي معهم. األساسية و الرعاية احتياجاتلكي تتمكن من توفير دعمك 

قبل ان تتم المشاهدة مع في المنزل او االقرباء الوالدين  الى دعميقدم اليمكن أن 

ء الطعام/ وجبات الطعام. على سبيل المثال التخطيط لشرا، (umgängeاألطفال )

 .لذلك حاجةاألطفال، إذا كان هناك المشاهدة مع  خالل فترةكما يمكن تقديم الدعم 

 Copeبرنامج االبوين 

الذين لديهم أطفال تتراوح االبوين إلى المستند إلى كتيب لإلرشاد تأهيل هذا التوجه ي

أدوات لفهم تاجونه من ما يحاالبوين سنة. الهدف العام هو إعطاء  12-3أعمارهم بين 

 بشكل فردي وفي مجموعات.تقديم هذا االسهام  يمكن والتعامل معه. سلوك أطفالهم

FBT – تشجيع األطفال على التحدث 

لتحدث إلى االبوين حول تهدف الى االى كتيب لإلرشاد  تستندمنهجية طريقة هي 

او حة النفسية اعتالل الصمعاناة االبوين من  عندووضع الطفل  ،األبوة واألمومة

اإلدمان أو المرض الجسدي )مثل السرطان والسكتة الدماغية(. الهدف هو أن يتحدث 

 كل من الوالدين بدوره مع الطفل/ األطفال.



 محادثات تدريبية

ي تعميق تعلمك فكما يساهم باإلمكانيات التي تتاح لك،  ا  تدريب يجعلك أكثر وعيال

 لوصول إلى أهدافك.االمكانية ل الى تسهيلوزيادة اإلحساس بالمسؤولية و

 MI- تحفيزيةمحادثات 

أمور  جملةمن  ،تهدف إلى تشجيع الدوافع وتغيير السلوك في نمط الحياة، كما تبحث

 المعلومات.تقديم أخرى، قضايا اإلدمان من خالل المحادثات و

 RePULSEطريقة 

ت للتحكم في االندفاعات وتدريب المهارا بصورة جيدةطريقة مجربة هي 

من خالل وضع خرائط منهجية لحاالت مختلفة والتفكير في األفكار فاالجتماعية. 

 البالغالشخص للطفل/ المراهق/ يمكن  تولدت من خالل هذه الطريقةوالمشاعر التي 

 بشكل أفضل للتعامل مع حاالت مماثلة.مستعدا ليكون  هفعلالتعرف على أنماط ردود 

  ÅP– االنتكاسةمنع 

لمراهقين والبالغين الذين يعانون من مشاكل اإلدمان المتعلقة ا عالجلطريقة هي 

جزء من برنامج إعادة تأهيل طويل وهي  .القماربالكحول والمخدرات والتبغ أو 

 البيئةتعلم كيفية التحكم بمن خالل ، وذلك اإلدمانحاالت األجل لمنع االنتكاسات في 

، واستبدال على اخطارلتي تنطوي حاالت االوالتعامل مع  المحيطة بالشخص

 زيارات. 10-8البرنامج يشمل لوكيات أخرى. القمار بسالمخدرات/ الكحول و

 CRAFTالبرنامج 

يتعلم اقربائهم. البرنامج على ذوي األشخاص الذين يعانون من اإلدمان و يركز

المشارك مهارات مختلفة لتغيير نمط حياته وتعزيز رفاهيته بصرف النظر عما إذا 

يريد إجراء تغيير في حياته أم ال. يهدف البرنامج الى اجراء المدمن كان الشخص 

 عاما. 18مقابالت ويتوجه الى األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  10-14

 العنف ضمن العالقات العائلية 

أو الجنسي أو المادي أو  النفسيالجسدي أو  الظلمإلى التعرض يقصد بالعنف 

ضحايا العنف من جميع ( IFOلفردية والعائلية )قسم الرعاية ا االقتصادي. يساعد

تم أو تم فيها االعتداء عليهم بالضرب عالقة  ضمناألعمار الذين يعيشون أو عاشوا 

معاملتهم بأي شكل من األشكال. يمكن لألشخاص الذين إساءة تهديدهم أو إهانتهم أو 

بشكل ) IFOمن قبل على المساعدة والعالج بدورهم يمارسون العنف الحصول 

  شيليفتيو.  ا وجماعيا( في( )فرديCentrum för män، او في مركز الرجال )فردي(



 ATV–البديل عن العنف 

الهدف من المحادثات هو أن يتوقف الشخص عن استخدام العنف ضمن العالقات 

العائلية. تتطرق المحادثات من جملة أمور أخرى الى المسؤولية المترتبة عن 

 عواقب استخدام العنف وفهم طريقته، وأيضا بدائل العنف. استخدام العنف وكذلك

  Trappanالسلّم 

من اشكال العالج يتضمن اجراء محادثات طارئة مع أطفال شهدوا العنف هو شكل 

 أو تعرضوا أنفسهم للعنف داخل أسرهم.

 لدي القدرة

ي فخاصة تساعد األطفال انطالقا من مواد عمل  ولالحلإيجاد طريقة تركز على هي 

 المهارات والتغلب على الصعوبات. كي يتعلمواسنة  12-5االعمار 

 دعم السكن 

يعانون  األكبر سنا الذينيتوجه دعم السكن إلى األشخاص في سن الثامنة عشرة أو 

مساعدتهم على إيجاد ان تتم هو  السكندعم يقصد ب من اإلدمان او اإلعاقة النفسية.

المدى الهدف العام والبعيد ليومية أكثر سهولة. الحياة االتحفيز والحلول التي تجعل 

 استناد ا إلى ظروفك الخاصة. االمكانهو أن تكون مستقال  قدر  السكنمن دعم 

 

 ESL–حياة مستقلة 

هذا  . ESL-توقوقت يدعى  دعم السكن، يمكن منحبالمتعلقة  المساعدةضمن 

اجتماعي تربوي يتضمن تعليم هو نموذج عالجي يعتمد على  ESLلنموذج المسمى ا

 بشكل فردي أو في مجموعات. السعي اليهايمكن ا محددة أهداف

 محادثات التعاون

محادثات التعاون هي فرصة لألبوين المطلقين للتوصل إلى حلول مشتركة تتعلق 

(. نقطة االنطالق umgängeبالحضانة ومكان سكن األطفال وحق المشاهدة معهم )

 .هي التعاون من أجل مصلحة الطفل في المقام االول

 

 الشخص المساند والعائلة المساندة 

ويساعد على كسر  ،الدعم والمشورة في مواقف الحياة اليومية الداعمالشخص يؤمن 

في األنشطة على االشتراك والمساعدة  االختالط االجتماعيعن طريق  ةالعزل

ك ذلأطفال. يعني لديها معينة تدعم عائلة أخرى هي عائلة المساندة عائلة الالترفيهية. 



العائلة المساندة هي لبضعة أيام في الشهر. المساندة عائلة اليعيش مع قد الطفل  أن

في عمل هيئة الخدمة االجتماعية جزءا هاما وتعتبر  مطلوبةومساعدة داعمة معتبرة 

جميع من لديهم عائلة مساندة اختاروا بأنفسهم الحصول الوقاية. الهادف الى تأمين 

 هذا الدعم.على 

 لي الدعم الما

صعوبة في تدبر وضعك االقتصادي فيمكنك التقدم بطلب للحصول كانت لديك  إذا

. هنا يمكنك أيضا ( في البلديةIFOمن قسم الرعاية الفردية والعائلية )على دعم مالي 

إعطاء االرشادات المتعلقة بوضع الميزانية قسم الحصول على المساعدة للتواصل مع 

موقع في العن ذلك اقرأ المزيد  (.Skellefteå)المنزلية والديون في شيليفتيو 

 (. Norsjöة نورشو )بلديااللكتروني ل

 

 (LSS)إعاقة  لديهم ممنقانون تقديم الدعم والخدمة لبعض األشخاص 

لديك الفرصة من خالل البلدية ان تقدم طلبا للحصول على المساعدة استنادا الى 

(. هذا LSSن يعانون من اإلعاقة )قانون تقديم الدعم والخدمة لبعض األشخاص الذي

القانون يعطي الحق لألشخاص الذين يعانون من إعاقات شاملة ودائمة في ضمان 

ظروف معيشة جيدة، وأن يحصلوا على المساعدة التي يحتاجونها في  حصولهم على

حياتهم اليومية، كما يمكنهم احداث تأثير على الدعم والخدمة التي يتلقونها. الهدف هو 

 تمكن الفرد من العيش كاألشخاص اآلخرين.أن ي

 

 الخدمة المنزلية

اليومية للمرضى أو الذين يعانون من  الحياةالرعاية المنزلية هو تسهيل الهدف من 

العمل على تسهيل  عاقة وتعزيز مواردهم الخاصة، وفي كثير من الحاالتاإل

 في منازلهم.االمكانية لبقائهم 

 

للحصول على  إمكانيةة فان هناك ادات الخارجية غير كافيالعي اسهاماتعندما تكون 

ه ليس هناك وصف لهذ بأشكال مختلفة. ومع ذلك أخرىاسهامات من خالل المساعدة 

 االشكال من االسهامات في هذا الكتيب. 

 

 

 

 

 



 IFOنصائح لما يمكن تقديمه خارج مجال 

 

 ABC-في مركز االهتمام  األطفالجميع 

إلى اآلباء واألمهات الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين تتوجه هذه المساهمة 

على شكل مجموعات. وخالل من أربعة اجتماعات  ABCتتألف سنة.  3-12

واالمهات األبوة واألمومة مع اآلباء  ادوار الفرصة لمناقشةتعطى  االجتماعات

لوالدين اكيفية اسهام حول  ،أخرى أمور، من جملة مضمون النقاشاآلخرين. يدور 

هذه . معهم العالقات تمتينتعزيز احترام أبنائهم لذاتهم وكيفية العمل على في 

 كل عام من قبل مجلس الصحة العامة فيفي مجموعات المساعدة تقدم على شكل 

 .Norsjöبلدية نورشو 

 

 هؤالء المراهقون المالعين المحبوبون

تتراوح أعمارهم بين أطفال الذين لديهم إلى اآلباء واألمهات  تتوجه هذه المساهمة

تي بمراجعة سلسلة من المواقف اليومية ال تأربعة لقاءاخالل سنقوم سنة.  13-17

هذه المساعدة تقدم من خاللها.  أنفسهمان يتعرفوا على يمكن لمعظم اآلباء المراهقين 

بلدية نورشو  كل عام من قبل مجلس الصحة العامة فيفي مجموعات على شكل 

Norsjö. 

 على شكل مجموعات Copeبرنامج االبوين 

الذين لديهم أطفال تتراوح االبوين إلى المستند إلى كتيب لإلرشاد تأهيل هذا التوجه ي

أدوات تاجونه من ما يحاالبوين سنة. الهدف العام هو إعطاء  12-3أعمارهم بين 

كل في مجموعات هذه المساعدة تقدم على شكل  والتعامل معه. لفهم سلوك أطفالهم

 .Norsjöبلدية نورشو  عام من قبل مجلس الصحة العامة في

 الممثل الشخصي

 و شخص. وهنفسيةاقات إعالناطق باسم اشخاص يعانون من الممثل الشخصي هو 

تطلب إحالة. تال  ةومجاني ةتطوعي فعاليةعن السلطات. الممثل الشخصي هو  مستقل

 Norsjöالموقع اإللكتروني لبلدية  فيعلى مزيد من المعلومات  الحصوليمكن 

 personligt" " في الموقع االلكترونيpersonligt ombudكذلك من خالل "و

ombud i Västerbotten" - www.povasterbotten.se 

 

 

 



 تخفيف االعباء ،األقاربدعم 

ارب من خالل التجمعات العائلية وأنشطة الرعاية العائلية على إمكانية لدعم األقهناك 

هناك أيضا  .سبيل المثال وكذلك االتصال الهاتفي للحصول على المشورة والدعم

 . اقرأ المزيد فيالمالية المعونة الحصول على الدعم من خالل قراراتتوفير إمكانية 

  .نورشو االلكتروني بلديةموقع 

 

 الشخص أحوال إدارةالوصي، القيّم، المسؤول عن 

المالية او رعاية  األمورفي  المسؤول عن إدارة أحوال الشخصيساعد الوصي او 

لمزيد عن ذلك دعم اخر في الحياة اليومية. اقرأ ا أيالحقوق القانونية للشخص او 

 في الموقع االلكتروني لبلدية نورشو. 

 

 العائلياإلرشاد 

يمكن لألزواج والعائالت واألفراد ان يتصلوا بمبادرة خاصة من طرفهم مع قسم 

كرون  50. تبلغ تكلفة المشورة العائلية (Skellefteåاالرشاد العائلي في شيليفتيو )

 في موقع االنترنت لبلدية شيليفتيو. شخص في كل مرة. اقرأ المزيد للسويدي 

 

 Odenالمشورة المسماة 

مع المسائل ( Skellefteåيتعامل برنامج المشورة المسمى اودن في شيليفتيو )

إلى هنا. وجهوا أن يتقارب يمكن حتى لألالكحول والمخدرات واالدمان. المتعلقة ب

ت والزياراواجب كتمان السر، يتمتع الموظفون بخبرة طويلة ويعملون تحت 

  دية شيليفتيو.ليمكن قراءة المزيد في الموقع االلكتروني لبمجانية. 

 

 FMN–اإلباء واالمهات ضد المخدرات 

 وا دينياجمعية اإلباء واالمهات ضد المخدرات هي منظمة خيرية غير مرتبطة 

واألشقاء والديه -ذوي الشخصالمقام األول إلى الرئيسية في تتوجه نشاطاتها ، حزبيا

في الحصول على الدعم من  ونيرغبالذين  االخرينوالشقيقات وجميع األقارب 

يمكنك مجموعة اتصال ( Norsjö)في نورشو يوجد وضع مماثل.  لديهشخص كان 

 اإللكتروني. FMNموقع  في. اقرأ المزيد التواصل معها إذا كان لديك اهتمام بذلك

 

 

 



 

 IFOمعلومات االتصال ب 

 االتصال عبر مقسم الهاتففيمكنك االتصال مع مسؤول معالج اردت  إذا

(växel)  :تتوفر 0918-140 00التابع للبلدية على رقم الهاتف .

 المعلومات المتعلقة بمواعيد العمل الحالية من خالل مقسم الهاتف. 
 

 المدخل المفتوح

اهتمام يتعلق "بالمدخل المفتوح"، يمكنك  لديكهل 

ايّما  المختصة التربوية االجتماعية الىالتوجه مباشرة 

 على رقم الهاتف:  Emma Viklundفيكلوند 

او من خالل البريد االلكتروني:  00 0918-140 

emma.viklund@norsjo.se 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Storgatan 67: عنوان الزيارة

 Norsjö ,81 935العنوان البريدي: 

 00 140-0918رقم الهاتف: 

 info@norsjo.seالبريد االلكتروني: 

 www.norsjo.seالموقع االلكتروني: 

 


