
 معلومات
 عن البرنامج القومي 

 
 
 

 ،اآلباء األعزاءالسادة 

 

نريد أن  ، فنحنلذلك. تحدياتمليئة بال الحياة األسرية أيضا   لكن. حياتناثروة  أبناؤنا

اجتماعاتنا حضور إحدى ل ونتشرف بدعوتكمندعمكم في حياتكم اليومية كأسرة 

، أو خبراءالمع لحديث ارخرين، أو اآلباء اآلتبادل الخبرات مع من أجل  ةمفتوحال

 القومي مي هذا البرنامجس  لقد . لتربية األسريةا اتدورإحدى لمشاركة في ا

كما أننا . ألننا نريد تقوية مهاراتكم كآباء ؛("قوة"باأللمانية وتعني )  STÄRKEبـ

 بين منمما يلقى اهتمامكم االستفادة من أجل  ا اقتضى األمرإذ ماليا   سنقدم لكم دعما  

إن سيكون من دواعي سرورنا ف. محدودي الدرخلمن  كنتم وإنحتى  ،قدمةالخدمات الم  

 . STÄRKEرخدمات برنامججربتم إحدى 

 !التوفيق والسعادة كموألسر نتمنى لكم

 
 

 (اإلقليمي ي البرلمانف عضو)لوشا  مانيه
 الوزير اإلقليمي للشؤون االجتماعية واإلدماج

 رتمبرجوف-بادنوالية 

 

 

 

 ؟STÄRKEما هو برنامج 

 تاحةالم تنميةالآلباء وتحسين فرص التربوية لمهارات ال تعزيزهو برنامج قومي يهدف إلى   STÄRKEبرنامج
ات الدع  يوإمكان قدمة،الم   لآلباء عن الخدمات توفرةات الممعلومفيرمي البرنامج إلى زيادة جودة ال. فطااله أل

 .المحلية وموفري الخدمةالخدمات  جهات تقدي من  كل   فطبيعة عملعن و، فيها المالي للمشاركة
 
 

  
 

 األطفال بلد

 رتمبرجوف-بادنوالية 

  واإلدماج االجتماعية الشؤون وزارة



 

 ما هي الخدمات المتاحة؟
 

 سن العام الواحد دونطفال األ ذاتدورات لألسر 
 كما أنها ستمنحك  الارصة للتواصل .فطالك  نموو ،وتغذية ،رعايةالموضوعات المتعلقة بهذه الدورات تتناول 

 .خريناآلباء اآلمع 
تخايض التكاليف بقيمة تصل من أجل ، يمكنك  التقد  بفطلب هذه الدورات واجهت  صعوبة في تحمل تكاليف إذا

 .اتلدورل مةقد  الم   لدى الجهةالفطلب  اتاستمارتتوافر . يورو 011إلى 
 

 الخاصة الحياتيةخدمات لألسر ذات الظروف 

تلبية احتياجاتك ، ل صممة خصيصا  م   خدمات، يمكنك  الحصول على صعبةحياتية  ا  إذا كنت  تواجهون ظروف
 .األبوينمن  مرة واحدة لكل  ل مجانا   العرض متوفركما أن هذا . وذلك أيا  كان عمر فطالك 

 

 :ما يلي الخاصة على سبيل المثال الحياتيةالظروف من بين 
 من األبوين طرف واحداألسر ذات  -

 (عاما   81أن يكون أحد الوالدين على األقل تحت سن على )المبكرة أو األبوة  األمومة -

 ضحايا العنف -

 ما قةعاصابته بإأو إ( إلدمانا بما في ذلك)أحد أفراد األسرة مرض  -

 تعدد المواليد التوائم -

 المهاجرةصول األسر ذات األ -

 ال عائل لهم طفلرعاية أو تبني  -

 األزمات المالية -

 مالحادث أو تعرضه أحد أفراد األسرة  وفاة -

 الطالقواالنفصال  -
 

 التربية األسرية فعاليات

الاعاليات الجماعية للتربية  إحدىمرة واحدة في للألسر ذات الظروف الحياتية الخاصة المشاركة  أيضا   يمكن
حسب بتختلف محتويات تلك الاعاليات . عفطلة نهاية األسبوعحتى سارة خالل أو والمتمثلة في نزهة  ،األسرية

 .بالنسبة لهذا النوع من الخدمات الدع  المالي متاح أيضا  كما أن . ةمجموعاحتياجات ال
 

 االستشاريةالزيارات المنزلية 

ألسرتك ، فبإمكانك  قدمة الم    STÄRKEخدمات برنامج إلحدى استكماال   شخصيفي حاجة إلى دع  إذا كنت  
قدمة ل االتصال بالجهةرجى ي  . االستشاريةمنزلية الفطلب الزيارات   الماتوحة الجتماعاتنسقي ابم  أو  اتلدورالم 

 .للحصول على المزيد من المعلومات
 

 المفتوحة االجتماعات
 وهناك يمكنك  أيضا  . وتبادل الخبراتللتالقي متاحة لكل األسر هي خدمة مجانية الماتوحة  االجتماعات

 .يدع  األسرلات أخرى ليمعلومات عن خدمات وإمكانالالحصول على 
 
 

 أين يمكنني الحصول على معلومات عن الخدمات؟

الجهات مراكز األمومة، وغيرها من الفطال، وويمكنك  الحصول على معلومات عن الخدمات في مراكز اآلباء 
المواقع في دار البلدية أو على  ةسرون األشؤب المعنية المصالحلدى  كذلكخدمات التربية األسرية، ول ةمقد  م  ال

 .تك  اإلقليميةالرئيسية لمدينتك  أو لدائر اإلليكترونية
 

 ؟STÄRKE أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات عن برنامج

 عبر واإلدماج االجتماعية الشؤونزارة الرئيسي لو الموقعيمكنك  الحصول على مزيد من المعلومات على 
 .bw.de-www.staerke :التالي الرابفط

 

http://www.staerke-bw.de/

