
هي عبارة عن منظمة  MLLان جمعية مانرهايم لرعاية الطفولة 
مجتمع مدني مفتوح أمام انتساب األعضاء الجدد تسعى لرفع 

 . مستوى الرفاهية عند األطفال والشباب والعائالت التي لديها أطفال 

 الجمعية تدعو الجميع للمشاركة 



  انضم الينا ! 

 

ي االنضمام ؟ 
 كيف يمكنن 

ن المساعدة الالزمة  ي المناطق وسوف يقدم لكم الموظفي 
 زوروا مكاتبنا فن

 
 جمعية مانرهايم لرعاية الطفولة منطقة جنوب غرب فلندا 

ن بيت األرسة (  ن ) هيديكي  هيتالو هيدريكي   بي 
  3سبانكاتو 
 تركو 20700
 +30022732000الهاتف : 

 
 

 من أجل الحصول عىل المزيد من المعلومات : 
 

http://varsinaissuomenpiiri.mll.fi 
 

 جمعية مانرهايم لرعاية الطفولة منطقة جنوب غرب فلندا                                        
http://www.mll.fi  

 

 

 
 
 



 انضم الينا ! 

ي لديها أطفال 
تتكفل جمعية مانرهايم لرعاية الطفولة بتدريب مربيات األطفال من أجل األرس الت 

ي بحاجة لذلك . لقد تم تحضي  خدمة رعاية األطفال 
وتقدم خدمة مربيات األطفال للعائالت الت 

ة األمد للعائالت . تقدم هذه الخدمات  ي الجمعية من أجل تلبية االحتياجات المؤقتة أو قصي 
فن

ي قضاء بعض الوقت عىل انفراد . تتوفر المربيات من أجل  
ن فن لآلباء المضطرين للسفر أو الراغبي 

 كل ساعات اليوم . 

ي يوم األحد  0220أجرة المربية 
ي الساعة , وأجرة الساعة فن

يورو  02260يورو فن

من أجل الحصول عىل مربية 

 + 30022306720الهاتف : 
ن  يوميا ما عدا نهاية األسبوع  03:00و  00:00ساعات عمل بي 

www.elastenhoito.fi

رعاية األطفال 

18,00 9,00

+358 44 030 3301
12:00



  انضم الينا ! 

 

 النشاطات 
 

تنظم الجمعية أيضا النشاطات والفعاليات الموجهة لجميع أفراد العائلة . كما تقوم بتنظيم المؤتمرات 
 بخصوص رفاهية األطفال واألبوة . 

  
 

 للحصول على آخر المعلومات أو المساهمة في نشاط معين نحن بانتظاركم في مكاتبنا ! 

 

 



  انضم الينا ! 

 

 الصداقة مع أم مهاجرة 
 

تم تحضير برنامج الصداقة مع األم المهاجرة من أجل قضاء األم المهاجرة بعض الوقت مع األم الفلندية 
وتبادل المعلومات عن العادات والتقاليد وتعلم لغة بعضهما البعض . يمكن لالم الفلندية تقديم النصائح 

 لالم المهاجرة التي تصادقها بخصوص المسائل اليومية مثل كيفية التعامل مع المسؤولين . 

 
 نرحب بك أيضا لتصبحي صديقة ! 

 



  انضم الينا ! 

 

 األجداد المتطوعي   
 

األجداد المتطوعين هم من البالغين الذين يرغبون بقضاء بعض وقتهم مع األطفال واالشتراك معهم في 
النشاطات . يقوم األجداد المتطوعين بزيارة االجتماعات العائلية وقراءة القصص لألطفال واللعب 

 وممارسة الفنون والحرف اليدوية معهم . 

 
 

 نرحب بكم أيضا لتصبحو أجداد متطوعين ! 

 

 
 



  انضم الينا ! 

 

 
 مجموعات األقران 

 
تتيح مجموعات األقران لكم فرصة التعرف على اآلباء اآلخرين من نفس الظروف الحياتية . تتيح هذه 

 المجموعات لكم فرصة تبادل الخبرات واألفكار مع اآلباء اآلخرين في المجموعة . 

 
تدار مجموعات األقران دائما من قبل مدرب . هناك مجموعات منفصلة كما هو الحال في الكثير من 
المجموعات األخرى من أجل اآلباء واالمهات الذين أصبح لديهم أطفال ألول مرة أو من أجل اآلباء 

 واألمهات الذين لديهم أطفال في سن المراهقة . 
 

 نرحب بكافة اآلباء بيننا ! 

 
 بامكانك أيضا االنضمام الينا لتصبح مدربا لمجموعات األقران . 

 
 

 النشاطات الموجهة لآلباء 



  انضم الينا ! 

 

 

طفل  -أنشطة والد   
 

طفل من أجل تقديم الدعم لآلباء وتهدف الى تقوية العالقة بين اآلباء واالطفال .  -تم تحضير أنشطة والد 
طفل ونشاطات مختلفة مع جلسات مجموعة األقران .  -وتشمل هذه األنشطة النوادي ومخيمات الوالد   

 
 نرحب بكافة األباء بيننا ! 

 
 بامكانك االنضمام الينا أيضا لتصبح مدرب لمجموعة األقران بعد تلقي التدريبات الالزمة . 



  انضم الينا ! 

 

 متطوعي الدعم األرسي 
 

تتكفل الجمعية بتدريب المتطوعين الراغبين في تقديم الدعم لالسر التي لديها أطفال . يقوم المتطوعين 
بتقديم الدعم والمساعدة لألسر في مختلف جوانب الحياة األسرية ويقدمون النصائح لآلباء من أجل 

 التغلب على الصعوبات اليومية 

 
يقدم متطوعي الدعم األسري الخدمات لألسر التي لديها طفل واحد أو أكثر في مرحلة ما قبل المدرسة 

أو األسر التي تكون فيها األم في مرحلة الحمل . بامكانك ايضا االنضمام الينا لتصبح متطوع للدعم 
 األسري . 

 
 
 
 

 األصدقاء المتطوعي   
 

األصدقاء المتطوعين هي عملية تدار بشكل احترافي . وتتيح لألطفال اللقاء مع أصدقاء متطوعين لهم . 
يتشكل األصدقاء المتطوعين من البالغين الموثوقين الذين تلقوا تدريبا بشأن العمل الذي سيقومون به 

ويقومون بتقديم الدعم للطفل أو الشاب الذي يصادقونه . يلتقي األصدقاء المتطوعين بأصداقهم المحددين 
 بفترات زمنية معينة بشكل منتظم ويمارسون معا نشاطا يحبونه .

 
سنة .  66الى  6تقدم خدمة األصدقاء المتطوعين لألطفال والشباب من عمر    

 
اتصلوا بنا اذا كان لديكم الرغبة في أن يكون لكم صديقا متطوعا أو كان لديكم الرغبة في أن تكونوا 

 صديقا متطوعا بعد تلقي التدريبات الالزمة . 

 
 

 

 

 
 

 



  انضم الينا ! 

 

 النوادي 
 
ي هذه النوادي من 

تدير الجمعية نوادي مختلفة أيضا موجهة لألطفال والعائالت . يتمكن األطفال فن
ي يلعبون بها . 

ي تجذبهم واكتشاف وتعلم األشياء الجديدة عن طريق األلعاب الت 
االنشغال باألشياء الت 

 يساعد جو النادي األطفال من تكوين صداقات جديدة وتعلم كيفية التعامل مع اآلخرين . 
 

ي نواديها ! 
 ترحب الجمعية بكافة األطفال فن

 

ي النادي . 
ن
 بامكانك أيضا االنضمام الينا لتصبح مدربا ف

 
 
 

 

 

 
 
 



  انضم الينا ! 

 

النشاطات والخدمات المقدمة للعائالت 
 واألطفال 

 االجتماعات العائلية 
 
تتيح االجتماعات العائلية في الجمعية للعائالت التي لديها أطفال صغيري السن باللقاء مع اآلباء اآلخرين 

اع باللعب مع األطفال اآلخرين . يتم تنظيم توتبادل الخبرات . كما يتمكن األطفال بهذه الطريقة االستم
االجتماعات العائلية من أجل الدردشة وشرب الشاي والقهوة وقضاء بعض الوقت مع األطفال . كما 

 تتضمن االجتماعات عروضا من قبل الخبراءو تدار هذه األنشطة من قبل مدربين متطوعين . 

  
 ترحب االجتماعات العائلية بكل العائالت التي لديها أطفال ! 

 
 بامكانك أيضا االنضمام الينا لتصبح مدربا في االجتماعات العائلية 

 

 



  انضم الينا ! 

 

 ندعوكم للتطوع 

التطوع هو منح بعض الوقت لآلخرين بهدف المساعدة دون المطالبة بأي مقابل . يتيح لكم 
التطوع الشعور باحساس القدرة على التغيير عن طريق األعمال التي تقومون بها . كما 

 يمكنكم من خالل التطوع التعارف مع أناس جدد واكتساب الخبرات الجديدة . 

 
ي الجمعية بخصوص المهمة المسندة لهم كمهمة 

ن فن يتم تقديم التدريب والدعم لكافة المتطوعي 
ي نادي أو مجموعة . 

 العمل مدرب فن
 
ي 
ي الجمعية حت  ولو لم تكن لغتكم الفلندية جيدة جدا . فالتطوع فن

ن فن يمكنكم أن تصبحوا متطوعي 
 الحقيقة أفضل وسيلة لتعلم اللغة . 

 
 

ي الكثي  من المجاالت . 
 
 تحتاج جمعية مانرهايم لرعاية الطفولة للمتطوعي   ف

 
 مدرب االجتماعات العائلية  •
 مدرب نادي  •
 مدرب الدعم األرسي  •
 صديق متطوع مع األطفال او الشباب  •
 طفل  -مدرب نشاط والد  •
 مدرب مجموعة األقران  •
ن  •  أجداد متطوعي 
 صديقة متطوعة مع ام مهاجرة  •
 متطوعي نشاطات  •
 

 لدينا الكثي  من فرص التطوع المناسبة لجدول أعمالك ومجال اختصاصك 



  انضم الينا ! 

 

 المنظمات الغي  حکومیة

في فنلندا يتم التأثير علی الرفاهية من خالل التعاون. و يتم التعاون بين الدولة، الشرکات و کذلك المنظمات 
 الغير حکومية و الجمعيات.  

 



 المنظمات الغي  حکومیة

 تقدم المنظمات العديد من الفرص للمشارکة في األنشطة االجتماعية والهوايات المختلفة.  •
 يمکن التأثير علی قضايا المجتمع عن طريق المنظمة.  •
في العديد من المنظمات يمکن القيام باألعمال الطوعية، علی سبيل المثال االعمل کمدرب  •

 رياضي، کمشرف مجموعة أو کشخص الدعم للطفل. 
 تقدم المنظمات أيضا المساعدات المهنية في العديد من المجاالت.    •

( و اتحاد SPRالمنظمات الغير حکومية األکثت معروفة هي الصليب األحمر الفنلندي ) •

 (. MLLمانيرهيم لحماية الطفل )

اتحآد مانيرهيم لحماية الطفل هي منظمة ما يقرب من مائة سنة قديمة. و مناطق نشاطاتها کل  •
فنلندا. من أهدافها تعزيز رفاه الطفل، الشباب و عائالت األطفال بالتعاون مع مختلف الجهات 

 الفاعلة. 



  انضم الينا ! 

 

 جمعية مانرهايم لرعاية الطفولة 
ي تأسست عام  •

  0220هي منظمة مجتمع مدنن
ي لديها أطفال  •

 تسىع لرفع مستوى الرفاهية عند األطفال والشباب والعائالت الت 
ي جميع أرجاء فلندا  •

 تقدم الخدمات فن
ي  •

 ليس لها أي انتماء سياسي أو ديتن
 

 جمعية مانرهايم لرعاية الطفولة 
ي  •

 هي منظمة مركزية عىل الصعيد الوطتن
ي  •

 مناطق  00لديها مديريات فن
 فرع محىلي  000لديها  •
 عضو  20.000لديها أكير من  •
 

 قيم الجمعية 
 اعطاء القيمة لألطفال والطفولة  •
كة  •  اقتسام المسؤولية المشي 
 االنسانية  •
 المساواة  •
 

 مبادئ الجمعية 
 الرصاحة  •
 السعادة  •
 الصداقة  •
 المشاركة  •
  Mannerheimin Lastensuojeluliiton معرفة قيمة كل يوم  •

Varsinais-Suomen piiri ry 
Perhetalo Heideken 
Sepänkatu 3 
20700 Turku 
p. 02 273 2000 
info.varsinais-suomi@mll.fi 
varsinaissuomenpiiri.mll.fi 

 جمعية مانرهايم لرعاية الطفولة 



 

 

 

ARABIA 

 انضم الينا ! 




