معلومات
عن البرنامج القومي

السادة اآلباء األعزاء،
أبناؤنا ثروة حياتنا .لكن الحياة األسرية أيضا مليئة بالتحديات .لذلك ،فنحن نريد أن
ندعمكم في حياتكم اليومية كأسرة ونتشرف بدعوتكم لحضور إحدى اجتماعاتنا
المفتوحة من أجل تبادل الخبرات مع اآلباء اآلرخرين ،أو الحديث مع الخبراء ،أو
المشاركة في إحدى دورات التربية األسرية .لقد سمي هذا البرنامج القومي
بـ ( STÄRKEباأللمانية وتعني "قوة")؛ ألننا نريد تقوية مهاراتكم كآباء .كما أننا
سنقدم لكم دعما ماليا إذا اقتضى األمر من أجل االستفادة مما يلقى اهتمامكم من بين
الخدمات المقدمة ،حتى وإن كنتم من محدودي الدرخل .فسيكون من دواعي سرورنا إن
جربتم إحدى رخدمات برنامج .STÄRKE
نتمنى لكم وألسركم التوفيق والسعادة!

مانيه لوشا (عضو في البرلمان اإلقليمي)
الوزير اإلقليمي للشؤون االجتماعية واإلدماج
والية بادن-فورتمبرج

ما هو برنامج STÄRKE؟
برنامج  STÄRKEهو برنامج قومي يهدف إلى تعزيز المهارات التربوية لآلباء وتحسين فرص التنمية المتاحة
ألفطااله  .فيرمي البرنامج إلى زيادة جودة المعلومات المتوفرة لآلباء عن الخدمات المقدمة ،وإمكانيات الدع
المالي للمشاركة فيها ،وعن فطبيعة عمل كل من جهات تقدي الخدمات وموفري الخدمة المحلية.

بلد األطفال
والية بادن-فورتمبرج
وزارة الشؤون االجتماعية واإلدماج

ما هي الخدمات المتاحة؟
دورات لألسر ذات األطفال دون سن العام الواحد
تتناول هذه الدورات الموضوعات المتعلقة برعاية ،وتغذية ،ونمو فطالك  .كما أنها ستمنحك الارصة للتواصل
مع اآلباء اآلخرين.
إذا واجهت صعوبة في تحمل تكاليف هذه الدورات ،يمكنك التقد بفطلب من أجل تخايض التكاليف بقيمة تصل
إلى  011يورو .تتوافر استمارات الفطلب لدى الجهة المقدمة للدورات.
خدمات لألسر ذات الظروف الحياتية الخاصة
إذا كنت تواجهون ظروفا حياتية صعبة ،يمكنك الحصول على خدمات مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتك ،
وذلك أيا كان عمر فطالك  .كما أن هذا العرض متوفر مجانا لمرة واحدة لكل من األبوين.
من بين الظروف الحياتية الخاصة على سبيل المثال ما يلي:
 األسر ذات طرف واحد من األبوين األمومة أو األبوة المبكرة (على أن يكون أحد الوالدين على األقل تحت سن  81عاما) ضحايا العنف مرض أحد أفراد األسرة (بما في ذلك اإلدمان) أو إصابته بإعاقة ما تعدد المواليد التوائم األسر ذات األصول المهاجرة رعاية أو تبني طفل ال عائل لهم األزمات المالية وفاة أحد أفراد األسرة أو تعرضه لحادث ما االنفصال والطالقفعاليات التربية األسرية
يمكن أيضا لألسر ذات الظروف الحياتية الخاصة المشاركة لمرة واحدة في إحدى الاعاليات الجماعية للتربية
األسرية ،والمتمثلة في نزهة أو حتى سارة خالل عفطلة نهاية األسبوع .تختلف محتويات تلك الاعاليات بحسب
احتياجات المجموعة .كما أن الدع المالي متاح أيضا بالنسبة لهذا النوع من الخدمات.
الزيارات المنزلية االستشارية
إذا كنت في حاجة إلى دع شخصي استكماال إلحدى خدمات برنامج  STÄRKEالمقدمة ألسرتك  ،فبإمكانك
فطلب الزيارات المنزلية االستشارية .يرجى االتصال بالجهة المقدمة للدورات أو بمنسقي االجتماعات الماتوحة
للحصول على المزيد من المعلومات.
االجتماعات المفتوحة
االجتماعات الماتوحة هي خدمة مجانية متاحة لكل األسر للتالقي وتبادل الخبرات .وهناك يمكنك أيضا
الحصول على المعلومات عن خدمات وإمكانيات أخرى للدع األسري.
أين يمكنني الحصول على معلومات عن الخدمات؟
يمكنك الحصول على معلومات عن الخدمات في مراكز اآلباء والفطال ،ومراكز األمومة ،وغيرها من الجهات
المقدمة لخدمات التربية األسرية ،وكذلك لدى المصالح المعنية بشؤون األسرة في دار البلدية أو على المواقع
اإلليكترونية الرئيسية لمدينتك أو لدائرتك اإلقليمية.
أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات عن برنامج STÄRKE؟
يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات على الموقع الرئيسي لوزارة الشؤون االجتماعية واإلدماج عبر
الرابفط التالي.www.staerke-bw.de :

