
ِكن نيبا يو

والتعليم األطفال  شؤون  إدارة 

الحضانة املفتوحة يونيباِكن
الحضانة املفتوحة يونيباكِن هي ملتقى مجاين 

لألطفال الصغار السن ووالَديهم. متنح الفرصة هنا 
لاللتقاء وتبادل الخربات مع اآلباء واألمهات اآلخرين 
وكذلك يتم إعطاء طفلك الفرصة للعب مع األطفال 

اآلخرين. نقوم بتقديم لحظات مع املوسيقى 
ومجموعات تدليك الطفل واللقاءات املواضيعية. 

الحضانة املفتوحة يونيباِكن
إنه ملتقى ألطفال سوندبيربي الصغار السن ولوالَِديهم سوندبيربي تنمو معك!
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األطفال  تستهدف  التي  الحضانات  أنشطة  تكمييل من  املفتوحة هي شكل  الحضانة 
الذين  اآلخرين  البالغني  أو  واألمهات  لآلباء  وكذلك  األطفال،  رياض  املسجلني يف  غري 

املفتوحة.  الحضانة  تواجدهم يف  أثناء  أطفالهم  بأنفسهم مسؤولية  يتحملون 

يونيباِكن

الحضانة املفتوحة يونيباكِن هي ملتقى مجاين لألطفال الصغار السن ووالَديهم. متنح 
الفرصة هنا لاللتقاء وتبادل الخربات مع اآلباء واألمهات اآلخرين وكذلك يتم إعطاء 

طفلك الفرصة للعب مع األطفال اآلخرين. لدينا لحظات املوسيقي، ومجموعات تدليك 
الطفل واللقاءات املواضيعية، وتعليم اللغة السويدية لألجانب "إس إف إي" SFI يف 

الخدمة املفتوحة بأيام االثنني 9-12للذين يقضون اإلجازة الوالدية ويرغبون يف دراسة 
 .BVC السويدية والجامعات املستهدفة بالتعاون مع مركز الرعاية الصحية لألطفال

يف يونيباكِن يعمل اثنان من معلمي رياض األطفال من الذين لديهم خربة طويلة 
مع األطفال. ميكننا سويًا املشاركة يف الخربات والخواطر واألفكار. يشكِّل الجميع لدينا 

موردا لبعضهم البعض.  

املفتوحة  الحضانة  بك يف  نرحب 
يونيباكِن يف هالونبريين! 

الهدف

منح األطفال ووالديهم الفرصة لتقوية شبكتهم االجتامعية.	 

خلق أشكال التعاون التي يشارك فيها الوالدين واألطفال.	 

دعم األبوة واألمومة املتكافئة.	 

العمل كمركز للمعلومات واملعرفة.	 

أن تكون متاحة وتوفر خدمة جيدة.	 

تقديم الخدمات املخصصة التي توفر الظروف املواتية لتحقيق 	 
الصحة الجيدة والرفاهية لألطفال واآلباء واألمهات.

محادثات وقائية
 يقدم معالجو األرسة محادثات داعمة للوالدين. 

 قد يكون لديك خواطر حول طفلك أو األبوة واألمومة. نحن نرحب
 بك لحجز الوقت للمكاملات الفردية واملجانية. نحن نخضع يف عملنا 

لواجب كتامن الرس.

معلومات االتصال
oppnaforskolan@sundbyberg.se اتصل بنا عىل

 "ِبست" 
انتبه! 
 ميكنك االطالع عىل 

ساعات العمل لدينا يف: 
sundbyberg.se/

junibacken 

العنــوان:
Lötsjövägen 67 لوتشوفيجني 

43 174 سوندبيبريي 
 

الهاتف
08-706 87 07
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