
 الوافدين  واألمهات إىل اآلباء
 
 حديثا
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 بك 
ً
 أهال

و  ي أوريبر
 
 ف



 مهم!  أنت

 للطفل ف
ً
 أو أما

ً
دعم  حصول عىل  ال وصحته. يمكنك  هلنمو بالنسبة مهم  أنتبوصفك أبا

  من البلدية 
  معلومات  هنا  وتجد .  دورك كأب أو أمف 

جه  و تت  يمكنك أن  عن الجهات الت 

   ا هيلإ 
  تتعلق بطفلك.  مختلف الحاالتف 

 أنواع الدعم مجانية.  وكلالت 

 ات مختلفةغل

   معلومات ال
  عىل الموقع متوفرة  هذا الكتّيب   المذكورة ف 

ون    : اإللكب 

www.orebro.se/nyanlandforalder   المعلومات من   هذه يمكنك هناك ترجمةو

  أسفل الصفحة 
 ”. Translateتحت كلمة ” خالل اختيار اللغة ف 

و  لالستفسار، اتصل ببلدية أوريبر

 00 10 21-019 : هاتفقم الر 

 16:30  – 8:00  الساعة ،من االثني   إىل الجمعة  أوقات الدوام: 

 Drottninggatan 5, Örebro : عنوان الزيارة

 16:30 –  10:00  الساعة ،من االثني   إىل الجمعة  أوقات الدوام: 

 أأن تكون 
 
 أو أما

 
ي السويد  با

 
 ف

  السويد قواني   تتعلق باألطفال ت
لطفل.  عىل مصلحة ا القانون  حرص يو . واألرسةوجد ف 

لديك أسئلة حول األطفال   ت يصف القانون مسؤولية األهل تجاه أطفالهم. إذا كانكما 

  ا  تسب  األمور وكيف  واألرسة
  واألمهات   لسويد فيمكنك التواصل معنا عىل هاتف اآلباءف 

ك   المزيد. لنخبر

 00 36 21-019: واألمهات هاتف اآلباء

؟ يمكنك من خالل هاتف اآلباء    هل تحتاج للتكلم عن أطفالك الصغار أو المراهقي  

ة  واألمهات مساعدتك وإخبارك   ، حيث يمكنهمأن تتكلم مع أخصائيي   اجتماعيي   ذوي خبر

 لن يتم تسجيلك وال تحتاج إلعطاء اسمك. و عن الدعم الذي من الممكن أن تحصل عليه.  

 12 –  9الساعة   ،: من االثني   إىل الجمعةدوامساعات ال

 80 45 21-019: ميدانية المجموعة ال

  جتعمل المهل أنت قلق عىل ولدك المراهق؟  
 
  جميع أنحاء موعة الميدانية مع المراهقي   ف

و.    الدعم . نقدم مراهقونالنحن موجودون حيث يوجد بلدية أوريبر
ً
 . واألمهات  آلباءلأيضا

  . اتصل بنا أو تابعنا عىل الفيسبوك وانستغرام



 العنف األرسي 

  السويد استخدام العنف أو التهديد أو إ 
ف  العن ارسوكل من يم. اآلخرين يذاء ممنوع ف 

  و يرتكب جريمة. إنه ليس خطأك إذا كنت تتعرض للعنف.  
الحصول عىل  لديك الحق ف 

 الحماية والدعم. اتصل بنا لنساعدك: 

 12 36 21-019 :مركز مكافحة العنف األرسي

لم نُرد فيمكنك ترك   وإنستشارة.  ال اتصل بنا إذا كان لديك تساؤل أو إذا كنت بحاجة 

 .
ً
 رسالة لنتصل بك الحقا

 16:30  – 8:30الساعة   ،: من االثني   إىل الجمعةالدوامساعات 

ي ستقبال ل مجموعة ا
 
 019- 21  30  00  النهار:  أثناءالجتماعية،  الخدماتإدارة  ف

 آخر يتعرض للعنف؟  
ً
يمكنك االتصال خالل النهار  هل تتعرض للعنف أو تعرف شخصا

 للحصول عىل الدعم والمساعدة.   الخدمات االجتماعيةلدى إدارة ستقبال ال بمجموعة ا 

 Ribbingsgatan 1–3, Örebroعنوان الزيارة: 

 13-12مغلق عند الغداء الساعة ،  15-9الساعة   ، مواعيد الزيارة: من االثني   للجمعة 

ي المساء و 
 
 05 41 21-019: ةالعطلأيام خفارة الخدمات الجتماعية، ف

  المساء أو 
 
 آخر يتعرض للعنف؟ تستطيع ف

ً
أيام  هل تتعرض للعنف أو تعرف شخصا

 أن تتصل بخفارة الخدمات االجتماعية للحصول عىل المساعدة والدعم.  ة العطل

 112  الرقمعند الطوارئ اتصل ب

طة أو سيارة االسعاف اتصل  كنت بحاجة لمساعدة فورية من   نإ   . 112  بالرقمالشر

ل   احصل عىل مب  

 فبصفتك 
ً
 أو أما

ً
 أبا

ا
ل  . ألرستك من مسؤوليتك أن تدّبر مب  

كات السكن  و العديد من رسر   أوريبر
  تؤجر بيوتيوجد ف 

 الت 
ً
عليك أن تتواصل  و للسكن.  ا

غهم بأنك تبحث عن  
ّ
كات السكن بنفسك وتبل     احجز . مسكنمع رسر

 
 ف
ً
  طوابب  مكانا

كات    مواقعه الشاغرةشقق ال وابحث عن سكن الرسر
ونية  ا ف  اهتمامك   وأبلغ عناإللكب 

 ة الشقق. معاينلتحصل عىل فرصة ل

و:    أوريبر
كات السكن ف   bostad-www.orebro.se/skaffaانظر قائمة رسر

  ! كساعدوسيسعدنا أن نبنا    اتصلتفعله فما يجب أن متأكد م غب  إذا كنت  

http://www.orebro.se/skaffa-bostad
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 ! مفيدة روابط 

 للمجتمع السويدي دليل إىل ا

.  والسكن هنا السويد   عنمعلومات  المزيد من التجد هنا 

www.informationsverige.se 

 كتّيب بلغات مختلفة ال

   معلومات ال
. متوفرة  هذا الكتّيب   المذكورة ف   

ون  يمكنك هناك  و عىل موقع البلدية اإللكب 

  أسفل الصفحة تحت كلمة ” 
 ”. Translateترجمة المعلومات من خالل اختيار اللغة ف 

www.orebro.se/nyanlandforalder 

 

و إذا كان لديك   استفسار اتصل ببلدية أوريبر

 00 10 21-019 : هاتفقم الر 

 16:30 –  8:00 الساعة ،من االثني   إىل الجمعة  أوقات الدوام:

 Drottninggatan 5, Örebro : عنوان الزيارة

 16:30 –  10:00  الساعة ،من االثني   إىل الجمعة  أوقات الدوام: 
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