
 أهالً بك إىل

 مركز شؤون األرسة بريس�ن
Familjecentrum Prisman 

أعوام. وتجدون يف املكان نفسه خدمات متنوعة  6 – 0مركز شؤون األرسة بريس�ن هو ُملتقى ملن يرتقّبون والدة طفلهم وآلباء وأمهات األطفال من عمر 
مفتوحة. كل  وروضة أطفال) واستشارات اجت�عية BVCوممرضة من مركز رعاية الطفولة (مهّمة لصحة الطفل والوالدين وارتياحهم. وتوجد لدينا قابلة 

 العامل� لدينا ُمـلزمون بواجب كت�ن الّرس.
 

 املفتوحةروضة األطفال 
األنشطة. واملشاركة مجانية وال  أهالً وسهالً بك لتلتقي بأطفال وآباء وأمهات آخرين. و�كنكم هنا أن تلعبوا وتبتدعوا وتغنّوا وتقرؤوا وتشاركوا معنا يف
 تكلف شيئاً، ويجب عليك أن تتحّمل املسؤولية عن طفلك/أطفالك. وتتوفر لدينا القهوة/الشاي/املرطبات بأسعار التكلفة.

 
 الجمعة –يفتح أيام االثن� 

 ً  يوم الثالثاء فقط لألطفال الذين ال يتجاوز عمرهم عاماً واحدا
 ال يتجاوز عمرهم عام� فقط لألطفال الذين الجمعةيوم 

 سنوات 6األيام األخرى حتى عمر 
 

 املمرضة من مركز رعاية الطفولة
ء واألمهات تقدم املمرضة من مركز رعاية الطفولة لك نصائح ودعم يف دورك كأب/أم ويف األمور التي تتعلق بصحة طفلك و�ّوه. وتحصل يف مجموعة اآلبا

 رباتك مع اآلخرين.عىل معلومات إضافية وإمكانية مشاركة خ
 

 تتواجد ممرضة مركز رعاية الطفولة يف املكان يوم األربعاء قبل الظهر.
 

 القابلة
 تساعدكم القابلة يف االستشارات ويف حجز املواعيد. ويجري برنامج تعليم اآلباء واألمهات الذين ينتظرون مولودهم يف مركز شؤون األرسة.

 
 اء قبل الظهر.تتواجد القابلة يف املكان يوم الثالث

 
 االستشارات االجت�عية

 ُ عالِج العائيل يف مختلف يقّدم املُعالِج العائيل نصائح ودع�ً يف األمور كلها، صغ�ها وكب�ها. ك� �كنك أن تحصل عىل معلومات حول ما �كن أن يقّدمه امل
 الحاالت.

 
 والخميس قبل الظهر.يتواجد املُعالِج العائيل يف مركز شؤون األرسة يف أيام االثن� 
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Familjecentrum Prisman

 االتصال وأوقات الدوام
 الجمعة –يفتح مركز شؤون األرسة بريس�ن أيام االثن� 

 mark.se/prismanملعرفة أوقات الدوام بالتفصيل، انظر املوقع: 
 

 نرحب مبتابعتكم لنا عىل موقعنا يف الفيسبوك:
facebook.se/familjecentrumprisman 

 
 األرسة بريس�ن من:يتكّون مركز شؤون 

 أعوام. 6 – 0لآلباء واألمهات الذين ينتظرون مولودهم ولكل األطفال من عمر  –روضة األطفال املفتوحة 
 توجد معل�ت روضة األطفال وراعيات األطفال والرتبويون يف روضة األطفال املفتوحة يف كل يوم

 
 املمرضة من مركز رعاية الطفولة

 ) يف مركز شؤون األرسة يوم األربعاء قبل الظهرBVCالطفولة (تتواجد ممرضة مركز رعاية 
 

 القابلة
 تتواجد القابلة يف مركز شؤون األرسة يوم الثالثاء قبل الظهر

 
 االستشارات االجت�عية

 يتواجد املُعالِج العائيل يف مركز شؤون األرسة يف أيام االثن� والخميس قبل الظهر
 
 

 مركز شؤون األرسة بريس�ن
 0320 21 74 75الهاتف:  رقم

قة: إيفا ليند لونغمو  املُنسِّ
 familjecentrumprisman@mark.se، الربيد اإللكرتو�: 0706 18 04 26رقم الهاتف: 
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