المساعدة المبكرة
مركز
اآلباء  -الطفل
في مانهايم

بيانات االتصال

نحن في خدمتكم

نتشرف بتواصلكم معنا .وسنخبركم بأحدث العروض بكل
سرور .

يتم تقديم عروض مركز اآلباء  -الطفل لكم بوصفكم أمهات وآبا ًء حاليين أو
(مستقبليين) لديكم أطفال حديثو الوالدة وحتى عمر  3سنوات .وال يهم سواء أتى
طفلكم بصحبتكم إلى المركز أم ال.

تجدون المزيد من المعلومات عن كافة مراكز اآلباء  -الطفل
بمدينة مانهايم وكذلك بخصوص موضوع المساعدة المبكرة
تحت:

تفضلوا بالمجيء إلينا أو تواصلوا معنا في حالة :

www.mannheim.de/fruehehilfen

§ رغبتكم في تبادل الخبرات مع آباء آخرين يمرون بنفس التجربة
وتقديم الدعم المتبادل ,
§ لديكم استفسارات عن نمو طفلكم أو تشعرون بالقلق ,
§ لديكم استفسارات عن أمور أسرية أو مهنية أو اجتماعية .

نرحب بدعمكم لنا:
حساب التبرعات «المساعدة المبكرة
بنك التوفير RheinNeckarNord
رقم DE63 6705 0505 0030 2013 70 :IBAN
السويفت كودMANSDE66XXX :

AR

§ يسرنا االهتمام بكم وبطفلكم .

من نحن
يؤدي فريق العمل داخل مركز اآلباء  -الطفل عمله من خالل مجموعات
وظيفية متنوعة في أجواء يسودها روح التعاون .وحسب الرغبة يمكن
أيضًا إجراء جلسات نقاشية مفردة.
§ وعلى أرض الواقع يتولى المتخصصون التربويون وإدارة
المركز دور مسؤولي التواصل .ويتولى المتخصصون التربويون مع
غيرهم من المتخصصين تشكيل العروض المقدمة وصياغتها ويقدمون
المشورة عن االستفسارات التربوية .
§
ويمكن االستعانة باختصاصي نفسي/اختصاصية نفسية من
مركز استشارات تربية لإلجابة عن أية استفسارات تتعلق بنمو طفلك
وتربيته وغيرها من األمور.
§ ويقدم متخصصو الخدمات الطبية لألطفال والشباب
المعلومات والمشورة إليكم بخصوص أية استفسارات تتعلق بالصحة
والتغذية .
§ كما يقدم لكم متخصصو العمل االجتماعي داخل البلدية
المشورة عن إمكانيات الدعم من خالل مكتب إعانة الشباب أو الخدمات
المقدمة عبر قطاعات أخرى .
ويحافظ المتخصصون كافة على سرية المعلومات .

عروضنا
تتميز عروضنا بالتنوع وتستهدف احتياجات األطفال واألمهات واآلباء .
وهي على سبيل المثال :
§ مقابالت مفتوحة/مجموعات لعب مفتوحة
§ مجموعات اآلباء-الطفل
§ ملتقى اآلباء-الطفل
§ جلسات إفطار موجهة
§ الطبخ المشترك
§ الرحالت
§ جلسات تدليك للرضع
§ عروض إبداعية للوالدين
§ تقديم المشورة إلى الوالدين
وهذه العروض مجانية واختيارية .

اآلباء األعزاء
بوصفكم أ ًّما وأبًا ،وحتى إذا كنتم ستصبحون كذلك عما قريب ،فإنكم تودون أن
توفروا لطفلكم تربية صالحة واألمور الحياتية الضرورية .
وتستلزم رعاية الطفل القيام بمهام جديدة ومواجهة بعض التحديات.
ويسر فريق العمل لدينا في مركز اآلباء  -الطفل االستماع إلى استفساراتكم بكل
اهتمام .فهم يقدمون المشورة على سبيل المثال ال الحصر فيما يخص االستفسارات
المتعلقة بالتربية والصحة والنمو وكذلك المسائل االجتماعية القانونية .
الجدير بالذكر أن مركز اآلباء  -الطفل يوفر مكانًا ووقتًا ،وال سيما المقابالت وتبادل
اآلراء واالقتراحات واللعب والتعلم .
ويفتح مركز اآلباء  -الطفل أبوابه لجميع األمهات واآلباء الذين لديهم أطفال منذ
الوالدة حتى  3سنوات وكذلك األشخاص الذين يرغبون في أن يكونوا آبا ًء في
المستقبل ،بصرف النظر عن الجنسية والمعتقد والثقافة .

