
 بوتشيرکا اجتماعی رفاه خدمات ادارهٔ  طرف از رهنمود يک

 !نمايم می استقبال قلب صميم از را شما پيوستن

 

botkyrka.se/radgivningochstod 

 باشيد حمايت نيازمند شما که وقتی

 است آسان حمايت دريافت

 .باشد داشته نياز حمايت و کمک به آن در که شود دچار وضعيتی به گاهی دارد احتمال کس هر

 .باشد اجتماعی يا شخصی مشکالت همچنان و شود احساس دشوار که چيزی يا يی حادثه از ناشی است ممکن اين

 را ها حمايت مختلف انواع و مشوره دريافت سواالت، کردن مطرح برای مختلف مراجع مورد در راهنمايی توانيد می جوزه اين در
 .کنيد مطالعه

 .بگيريد تماس نام ذکر بدون توانيد می شما

 .کند نمی کفايت تواند، می کرده پيدا کمک بدون شخصی که حمايتی يا دهی مشوره اوقات بعضی

 رفاه خدمات ادارهٔ  ما با توانيد می هستيد، تشويش به زياد بسيار خانواده ديگر اعضای از يکی يا تان فرزند خودتان، مورد در اگر
 بگيريد ارتباط اجتماعی

 .کرد خواهيم بررسی را تان حمايت استحقاق و نيازمندی ما سپس که

 .بياورد بدست کوتاه زمان در را آن دارد حق شخصی دارد، وجود کمک اقدامات به نياز که شود گرفته تصميم اگر

 کنند می مراعات را رازنگهداری وظيفهٔ  پرسونل

 .کنيم می مراعات را نگهداری اسرار مکلفيت و وظيفه اجتماعی رفاه خدمات ادارهٔ  چوکات در ما

 سازيم شريک ديگر کسی با نداريم اجازه ما گذاريد، می ميان در ما با شما که آنچه

 .اند مستثنی امر اين از است، سختی موقعيت دچار کودکی که بدانيم که وقتی مواردی، اما

 چنين از اند مکلف واليتی شورای و مکتب کودکستان، اجتماعی، حمايت مراجع مسئوولين که دهد می دستور قانون موارد چنين در
 .دهند اطالع اجتماعی رفاه خدمات ادارهٔ  به موارد

 است رايگان حمايت اين

 .باشد نشده گنجانيده مربوطه فعاليت عمل الئحهٔ  در ديگر چيزی که بشرطی گردد می عرضه رايگان بطور حمايت انواع همه

 ديگر های زبان به راهنمايی

 .است شده تهيه ها زبان چندين به botkyrka.se کمون ويبسايت در جزوه اين

 .شود می داده پاسخ تان سواالت به و مياوريد بدست چاپی بشکل را جزوه اين شهروندان خدمات دفاتر در



 

 

 فرد با باشد، ساخته وادار نگرانی و تشويش به را شما خانه، وضعيت گی چگونه  يا و باشيد مکتب در دشوار وضعيت دچار اگر
 .کنيد صحبت باشيد داشته اعتماد او به که بزرگسالی

 در و بگيرند جدی را تان های حرف تا اند مکلف نمايند می وظيفه ايفای اجتماعی رفاه خدمات ادارهٔ  و مکتب در که بزرگساالن همه
 .نمايند ياری شما از حمايت دريافت راستای

 .نماييم می ياری شما از اند، مهم تان برای که افراد با زدن گپ راستای در و دهيم می گوش تان های حرف به ما

 .نماييد مطرح ما با را تان های پرسش و بزنيد زنگ توانيد می شما

 .کنيد ذکر را خود نام نيست الزم خواهيد نمی شما اگر

 .کنيم می مراعات را رازنگهداری وظيفهٔ  ما

 نوجوانان و کودکان

 تان مکتب در صحی خدمات

 داريد؟ نياز حمايت و کمک به تان خانه يا مکتب وضعيت بهبود راستای در آيا داريد؟ تشويش تان صحی وضع مورد در شما آيا

 .دارد وجود شاگردان صحی خدمات تان مکتب در

 !کنيد صحبت تان سرمعلم يا معلم با يا بگيريد ارتباط ما با

  بپرسيد (elevhälsan) شاگردان صحی خدمات مورد در و شويد تماس در تان مکتب با: تيلفون شمارهٔ 

 مکتب مورد در معلومات: وبسايت

 کنيد مالقات ما با شهر مرکز در يا سالم تفريحات مرکز مکتب، در

 بتوانيد شما تا و باشيم دسترسی قابل آسانی به تا آيند می گردهم آنجا در نوجوانان که باشيم می موجود هايی محل در گذر مسئوولين ما
 .شويد آشنا ما با عالقه و ميل داشتن صورت در

 .کنيد صحبت بزرگ چه و کوچک چه موضوعات مورد در ما با توانيد می شما

 .باشد داشته تعلق روابط يا و بازی الکول، بارهٔ  در فراغت، وقت در تان های سرگرمی قبيل از مسائل به است ممکن موضوعات اين

 در شما که کنيد می احساس و هستيد مشکالت دچار مکتب يا خانه در که کنيد می فکر که هايی وضعيت در توانيد می شما همچنين
 .کنيد رجوع ما به داريد، نياز حمايت به ها وضعيت گونه اين کردن مهار راستای

 بپرسيد (områdessekreterare) گذر مسئوولين مورد در ،00 610 530-08 تيلفون شمارهٔ 

 Områdessekreterare i Botkyrka: فيسبوک

 botkyrka.se/omradessekreterare: وبسايت



 کنيد مطرح بوتشيرکا در اطفال نماينده با را تان های پرسش

 تاثير و نفوذ فرصت از آنها و گردند برآورده و تأمين نوجوانان و اطفال حقوق تا نمايد می تالش و سعی بوتشيرکا در اطفال نماينده
 .باشند برخوردار خود گی زنده شرايط در گذاری

 ساختن مطرح راستای در شما که کند می حاصل اطمينان و نمايد می ياری شما از دهد، می گوش تان های حرف به اطفال نماينده
 .بياوريد بدست را درست راهنمايی مربوطه مراجع با تان موضوع و تان های پرسش

 توسط اطفال نماينده با توانيد می شما باشد، کرده رفتاری بد شما به نسبت کسی اگر يا و نيست درست چيزی که کنيد می فکر شما اگر
 .شويد تماس در الکترونيکی پست ارسال يا تيلفون

 86 11 74‐0708: تيلفون شمارهٔ 

 86 11 74‐0708: تيلفونی پيام

 botkyrka.se/barnombudsmannen: وبسايت
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 نوجوانان و کودکان 7

 .کنيد صحبت داريد، اعتماد او به که کسی با نيستيد، تنها شما

 

 سال 20 سن الی نوجوانان و کودکان از مراقبت مرکز

 .بخواهيد کمک داريد، اعتماد او به که بزرگسالی از توانيد می هستيد، خود مکتب يا خانه در کننده خسته و دشوار وضعيت دچار اگر

 گی، خانواده های بدرفتاری و ها خشونت اذيت، مثال بطور باشد دچار روانی بد وضعيت به مختلف عوامل از است ممکن شخصی
 .کند می ديگری چيز يا کند می مصرف الکول حد از بيش نباشد، خوب داريد دوست را او شما که کسی

 از يی شيوه به که بگويد کودکی که وقتی تا دارند عهده بر مسئووليت کنند می کار کودکان با مکتب در مثال بطور که بزرگساالن همه
 .نمايند ياری او از نيست، برخوردار خوب وضعيت

 دسترسی الزم کمک به باشند، داشته ضرورت اگر کودکان، که کنيم حاصل اطمينان بايد اجتماعی رفاه خدمات ادارهٔ  مامورين ما
 .باشند داشته

 .کرد خواهيم توجه تان های نيازمندی و ها حرف به شويد تماس در ما با شما گاه هر

 .داد خواهد رخ اتقاقی چه نيست، خوب حالم که بدانند مادرم و پدر اگر که باشد داشته تشويش کسی است ممکن اوقات گاهی

 صحبت تان والدين با وقت چه و چطور خواهيد می شما طوريکه که گيريم می تصميم باهم و کنيم می صحبت شما با مورد اين در ما
 .کنيم

 530 622 55‐08: تيلفون شمارهٔ 

 botkyrka.se/barnochungaت: وبساي



-020 تيلفون شمارهٔ  توسط اجتماعی خدمات نوکريوال با توانيد می باشيد داشته نياز کمک به رخصتی های روز و شب هنگام در اگر

 .شويد تماس در www.botkyrka.se/socialjour وبسايت يا 03 80 70
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 سال 23 سن تا افراد برای نوجوانان، صحی خدمات مرکز

 .کرد رجوع حمايت و کمک دريافت بخاطر توان می آنجا به که باشد می ضرورت محلی به گاهی نوجوان حيث به

 .است محل چنين بوتشيرکا صحی خدمات مرکز

 و آورد بدست را حاملگی از جلوگيری وسايل داد، انجام را مقاربتی امراض تشخيص جهت معاينه و حاملگی تست توان می اينجا در
 .کرد صحبت شوند، می احساس دشوار و مهم که موضوعات مورد در

 تان مشکل کردن رفع و تان پرسش کردن مطرح برای مناسب جای نوجوانان صحی خدمات مرکز اين آيا که نيستيد مطمين شما اگر
 .بپرسيد ما از توانيد می همواره است،

 .کرد خواهيم ياری شما از آنجا به تماس در باشد ميسر ديگر جای در بهتر کمک اگر

  530 613 57‐08: تيلفون شمارهٔ 

   ungdomsmottagningen@botkyrka.se :الکترونيکی پست

 botkyrka.se/ungdomsmottagningen: وبسايت

 

  الکول و مخدر مواد الکول، بارهٔ  در ، (miniMaria) ماريا منی

 تواند؟ می کرده خلق مشکل تان برای قماربازی يا ادويه الکول، آيا

 با توانيد می کنيد، می مصرف الکول مدتی از يا باشيد کرده امتحان اواخر اين در را الکول بار اولين برای شما اينکه از نظر صرف
 .شويد تماس در (miniMaria) ماريا مينی در ما

 .بياوريد بدست حمايت تان بهبودوضعيت منظور به و کنيد مطرح هايی پرسش ما با توانيد می شما

 کند می استعمال مخدر مواد يا الکول که جوان فرد يک بزرگسال اقارب ساير از يکی يا والدين از يکی دوست، يک حيث به شما حتی
 .شويد می پذيرفته نيز باشد، ساخته وادار جدی نگرانی به را شما کند، می بازی قمار يا

 .است استوکهلم واليتی شورای و بوتشيرکا کمون بين مشترک فعاليت يک (minMaraia) ماريا منی

 .کنيد مراجعه (Beroenderådgivningen) معتادين دهی مشوره مرکز به توانيد می هستيد، سال 21 سن باالی شما اگر

 انترنت در نوجوانان صحی خدمات

umo.se  – کنيد پيدا باشند، می داشته نوجوانان احتماال که سواالتی از بسياری به پاسخ توانيد می شما آن در که است وبسايتی. 

 .باشد داشته ارتباط شما با شخصا که کنيد دريافت پاسخی و کنيد مطرح نام ذکر بدون را خودتان سواالت توانيد می نيز شما آنجا در

 نوجوانان صحی مرکز با باشيد، داشته صحی خدمات مراکز از يکی به مراجعه به نياز يا و کنيد صحبت کسی با خواهيد می اگر
 .بگيريد ارتباط بوتشيرکا



  530 622 96‐08: تيلفون شمارهٔ 

   123 474 91‐08 نرس تيلفون شمارهٔ 

   minimaria@botkyrka.se :الکترونيکی پست

 botkyrka.se/minimaria : وبسايت

minimaria@botkyrka.se 
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 بوتشيرکا کمون در امن خانه

 .نمايند چت يا صحبت ما با مندی عالقه و ميل صورت در توانند می سال 30 و 12 سنين بين دختران

 تأسيسات اجتماعی، رفاه ادارهٔ  دولتی، مقامات با تماس زمينه در و کنيم می ارائه حمايت و مشوره دختران امن خانه موظفين ما
 .نماييم می ياری شما از پوليس با باشد داشته وجود ضرورتی اگر و صحی خدمات

 .است بوتشيرکا در دختران و زنان امن خانه بنام خيريه مؤسسه بخش يک دختران امن خانه

BRIS  – جامعه در اطفال حقوق 

 .بگيريد تماس Bris به توانيد می کنيد، صحبت دهد، می گوش تان های گپ به که بزرگسال فرد يک با خواهيد می شما اگر

 .بود نخواهد نوشته تيلفون بل در ارتباط اين و است رايگان تماس

Bris  است غيرانتفاعی سازمان يک. 

 530 403 70‐0808: تيلفون شمارهٔ 

  botkyrka.tjejjour@gmail.com : الکترونيکی پست

botkyrka.tjejjour@gmail.com 

botkyrka.tjejjour@gmail.com 

botkyrka.tjejjour@gmail.com 

 tjejjouren.se/botkyrka : وبسايت

 111 116: تيلفون شمارهٔ 

 bris: فيسبوک

 bris.se: وبسايت

 ايد شده جرمی قربانی که شما

 ايد؟ شده مواجه ديگری جرم يا تجاوز تهديد، خشونت، به شما آيا



 ايد؟ شده جرم يک شاهد شما آيا

 است کرده مشاهده که آنچه روی تا باشد می داشته نياز کمک به موقعيت اين در شخصی که رسند می نتيجه اين به مردم از بسياری
 .کند کار

 .است شده ساخته فراهم سال 21 سن زير افراد برای نوجوان جرايم قربانيان از حمايت مرکز در کمک اين

 .ميافتد اتفاقی چه محاکمه جريان در و پوليس به عريضه از بعد مراحل در اينکه مورد در راهنمايی و عملی کمک توانيد می ما نزد

  بپرسيد (Stödcentrum) حمايت مرکز مورد در ،530 610 00‐08: تيلفون شمارهٔ 

 stodcentrum@botkyrka.se: الکترونيکی پست

stodcentrum@botkyrka.se 

 کنيد جستجو را «Stödcentrum» کلمهٔ  ،botkyrka.se: وبسايت

 کنند نمی زندگی يکجا تان والدين که صورتی در

 .خورند می تغير تان زندگی در چيزها بيشتر نکنند، زندگی باهم ديگر که بگيرند تصميم تان والدين گاه هر

 .کنيد صحبت کسی چه با که ندانيد نمی ولی باشيد داشته زيادی سواالت و کنيد احساس افسرده و خشمگين را خود شما شايد

 .است ساله 12 تا 7 بين کودکان برای کاری های گروپ دارای ما خانوادگی امور شعبهٔ 

 .کنيد صحبت خود احساسات و گی زنده باره در نموده مالقات هستند مواجه همانند اوضاع به که کودکان ساير با توانيد می ما نزد

 .کند نام ثبت را شما تا کنيد صحبت خود پدر يا و مادر با بايد بگيريد سهم خواهيد می اگر

 بپرسيد خانوادگی امور شعبهٔ  مورد در ،08-530 610 00: تيلفون شمارهٔ 

 botkyrka.se/skildavarldar: وبسايت

 کنيد می زندگی هستند، صحی بد وضعيت دچار که کسانی با نزديکی در که شما برای پايوازان، از حمايت

 تاثير تحت نيز شما روزمره گی زنده باشد، اعتياد مبتالی يا و روانی بد وضعيت يا مريضی مبتالی تان خويشاوندان از يکی که وقتی
 .شود می واقع

 .باشد عزيز و مهم بسيار تان برای که ديگر کسی يا برادر يا خواهر پدر، يا مادر از باشد عبارت تواند می فرد چنين

 .شود ثابت کننده راحت بسيار شايد صحبت برای کسی داشتن صورت چنين در

 .نمايد می فراهم حمايت و مشوره شما به و دهد می پاسخ ها پرسش به کمون در پايوازان از حمايت بخش

 .دهيم می ترتيب  اند، بوده گی زنده تجربات چنين شاهد که نوجوانان برای را ها جلسه نيز ما

 بوتشيرکا در (BUP) نوجوانان و اطفال روانی صحت خدمات مرکز

 نوجوانان و اطفال روانی صحت خدمات مرکز از توانيد می بريد می رنج روانی بد وضعيت از و هستيد سال 18 سن زير شما اگر

(BUP)  بگيريد کمک. 



 بوتشيرکا پريما شرکت توسط واليتی شورای از نمايندگی به بوتشيرکا در (BUP) نوجوانان و اطفال روانی صحت خدمات مرکز

«Prima Botkyrka»  شود می اداره. 

 580 071 00‐08: تيلفون شمارهٔ 

    prima.se/prima‐botkyrka نوجوانان برای  bup.se عمومی، اطالعات برای وبسايت 

  botkyrka@prima.seb ی:الکترونيک پست

botkyrka@prima.se 

otkyrka@prima.se 

 آدرس

Tomtbergavägen 2 

  بپرسيد پايوزان از حمايت مورد در ،530 610 00‐08: تيلفون شمارهٔ 

 botkyrka.se/anhorig: وبسايت

145 67 Norsborg 
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 شخصی اقتصاد و هسال  18

 افزايش نيز مسئووليت بلکه خود گی زنده در گيری تصميم فرصت و آزادی تنها نه رسد می بلوغت سال و سن به شخصی که وقتی
 .يابد می

 .باشد گذار تاثير طوالنی مدت طی شما باالی است ممکن کنيد می استفاده چگونه را خود پول شما اينکه

 در گيری تصميم زمينه در توانند می که دارند وجود قسماقسم های افزار به ها پيوند و مفيد های مشوره botkyrka.se وبسايت در

 .کند کمک شما به تان اقتصادی امور

 .نيست الزم کنيد معرفی را خود اينکه کنيد، صحبت و بزنيد زنگ

 چاره صدد در فرصت زودترين به بايد کرد نخواهد کفايت ها بل پرداخت برای پول که بفهميد ولی باشيد شخصی عوايد دارای اگر
 .برآييد آن جويی

 .بگيريد ارتباط قرضداری و بودجه بارهٔ  در دهی مشوره بخش در ما با

 روی ببريد، کار به چگونه را خود پول شما اينکه برای را يی برنامه تا گزرانيم می نظر از را تان اقتصادی وضع شما با همراه ما
 .بگيريم دست

 بپرسيد قرضداری و بودجه بارهٔ  در دهی مشوره بخش مورد در ،530 610 00‐08: تيلفون شمارهٔ 

 .کنيد جستجو را» Budget‐ och skuldrådgivning« قرضداری و بودجه بابت دهی مشوره بخش ،botkyrka.se  :وبسايت

 باشيد داشته مالی کمک درخواست به نياز که وقتی



 .کند نمی کفايت پول نتيجه در و گردند می تنگدستی باعث که آيند می بوجود شرايطی گاهی

 .شويد نمی موفق ولی کنيد، پيدا را حل راه يک تا دهيد می خرج به را خود های تالش همه شما

 .کنيد اقدام اقتصادی کمک درخواست به شده تماس در ما با ميتوانيد شرايط چنين در

 .کنيد برآورده بايد را شرايطی چه تان درخواستی گيری تصميم و مراحل طی برای که دهيم توضيح تان برای تا شويد تماس به ما با

 .نمايند تأمين را تان مصارف تا اند مکلف تان والدين هستيد، تحصيل مصروف هنوز و هستيد سال 21 سن زير شما اگر

 بپرسيد اقتصادی کمک بخش مورد در ،530 618 00‐08: تيلفون شمارهٔ 

 botkyrka.se/ekonomisktbistand: وبسايت

  نوجوانان و کودکان 11

  د.باش نيز چالش يک تواند می اين ولی باشد گی زنده مايهٔ  ترين دار معنی و ترين جالب بزرگترين، است ممکن بودن مادر يا پدر 

 و کنيد مراجعه آنجا به والدين ساير با صحبت يا حمايت و مشوره اخذ برای توانيد می شما که دارند وجود جاهای چندين کمون اين در
 .بگذاريد ميان در را خود گی زنده های تجربه

 برای سازگار و جمع خاطر شرايط آوردن فراهم راستای در ها تالش از عبارت اجتماعی رفاه خدمات ادارهٔ  ماموريت و وظيفه
 .است نوجوانان و کودکان پرورش

 والدين و خانواده

 

 .باشد برخوردار گی زنده سازگاز و مناسب شرايط از تان فرزند تا کوشيم می مادر يا پدر شما با همکاری در ما

 والدين حمايت جلسات

 دعوا از جلوگيری توانيد، می ساخته مستحکم را تان فرزند با پيوند چگونه اينکه باره در ها توصيه و مشوره شما والدين جلسات در
 .کرد خواهيد دريافت توانيد، می ساخته دردسر بی را تان روزمره گی زنده جريان چگونه اينکه و ضروری غير های

 خود فرزند با توان می چگونه اينکه مورد در و بگذاريد ميان در باهم را پدر يا مادر حيث به ها تجربه توانيد می شما ها گروپ در
 ها مشوره ها، جنجال و منازعات حل برای جديد های شيوه ايجاد زمينه در و آوريد بوجود تفاهم نموده صحبت ساده و آسان شيوه به
 .کنيد دريافت را مفيد های توصيه و

 ABC سال 12 تا 3 سنين در فرزند دارای شما برای نشست عدد 4 توجه، مرکز در کودکان همه. 

KOMET 11  سال 11 تا 3 سنين در فرزند دارای شما برای نشست عدد 

 .است رايگان والدين جلسات در اشتراک 

 .دکني مراجعه botkyrka.se  وبسايت به والدين جلسات مورد در بيشتر معلومات کسب برای

 بپرسيد والدين حمايت کننده هماهنگ مورد در ،530 610 00‐08: تيلفون شمارهٔ 

 botkyrka.se/duforalder: وبسايت



  آزاد کودکستان 

 .است سال 5 تا صفر سنين در فرزند دارای مادر و پدر شما برای گردهمايی محل از عبارت آزاد کودکستان

 .برويد و بياييد بخواهيد که وقت هر توانيد می شما

 .بپردازند ها سرگرمی ساير و مطالعه رسامی، به باهم توانند می کودکان و والدين اعم و مياييم گردهم آوازخوانی بخاطر ما

 .بکوشند طفل گی زنده در خوب آغاز يک آوردن فراهم برای سازگار شرايط ايجاد برای باهم پرسونل و والدين که اينست هدف

ً  کودکان برای  نوزاد ماساژ   ماهه دو تقريبا

 .سويدنی زبان آموزش  SFI ای ايف ايس با همکاری 

 .داريم وجود فيتيا و آلبی هالوندا، تولنگی، ستوروريتن، مناطق در ما

 .است شده ارائه botkyrka.se در والدين گروه به مربوط اطالعات و ها برنامه کار، ساعات

 بپرسيد تان ناحيه در آزاد کودکستان مورد در ،530 610 00‐08: تيلفون شمارهٔ 

 botkyrka.se/oppnaforskolan: وبسايت

 والدين و خانواده  12 

 

 .باشد نيز زندگی قسمت مشکلترين ولی گی زنده مايهٔ  بهترين تواند می بودن مادر يا پدر

   والدين و خانواده  13

 والدين و خانواده از حمايت

 بخش در که ما با توانيد می باشيد داشته مادر يا مادر حيث به وظيفه و نقش زمينه در کمک و حمايت مشوره، به نياز شما گاه هر
 .شويد تماس در نماييم، می وظيفه ايفای والدين و خانواده از حمايت

 بعد مشکالت از خانواده که هنگامی در مشکالت تربيه، پرورش، قبيل از مختلف چيزهای از عبارت است ممکن تان های نيازمندی
 باشد دهد، می قرار تاثير تحت را گی زنده که ديگر چيزی يا و گذرد می طالق وقوع از

 در تان فرزند اينکه يا آورد می بار به را تان فرزند با ها جنجال و جار که تفهيم و افهام و ارتباط در مشکالت از عبارت شايد يا و
 .باشد است، شده مشکالت دچار خود دوستان با يا فراغت اوقات مرکز مکتب،

 .داريم قرار سال 20 سن تا فرزند دارای والدين خدمت در ما

 يا اقارب با مالقات و گی خانواده امور مورد در گفتگو انفرادی، حمايت و ها مشوره تيليفونی، دهی مشوره از ما نزد توانيد می شما
 .گرديد مستفيد اند، مهم تان خانواده برای که افراد ساير

 .باشد تان های نيازمندی جوابگوی بهتر همه از حمايت قسم چه که کنيم می تعيين شما با همراه ما

 530 623 60‐08: تيلفون شمارهٔ 



 .کنيد جستجو را (stöd till föräldrar) والدين از حمايت،  botkyrka.se :وبسايت

 کند؟ می استعمال مخدر مواد يا الکول تان فرزند آيا

 به حمايت و مشوره اخذ بمنظور توانيد می هستيد، نگرانی و تشويش دچار تان فرزند مخدر مواد استعمال و شرابخوری بسبب که شما
 .شويد تماس در (miniMaria) ماريا منی

 .دهيم می قرار حمايت مورد نيز زنند، می قمار شان فرزندان که را والدين ما

   .بياوريد تشريف فرزندان بدون يا و با توانيد می شما

 .است استوکهلم واليتی شورای و بوتشيرکا کمون بين مشترک فعاليت يک ماريا منی

 والدين برای پوليس تيلفون خط

 21 70 00‐020: تيلفون شمارهٔ 

 polisen.se/stockholm : وبسايت

 گی خانواده خشونت به مواجه

 داريد؟ قرار خود خانواده در تجاوز يا تهديد آزار، خشونت، معرض در شما آيا

 که بزرگسال افراد برای درمانی مصاحبه و تشويقی يا مشورتی مصاحبه عملی، راهنمايی به توانيد می گی خانواده خشونت مرکز در
 .يابيد دست دارند، يا داشتند قرار گی خانواده خشونت معرض در

 .کنيم می رعايت را نگهداری راز مکلفيت ما

 .بگيريد ارتباط نام ذکر بدون توانيد می داريد سوالی اگر

‐020 شماره توسط اجتماعی خدمات نوکريوال با توانيد می شويد هفته آخر يا شب ساعات هنگام در اضطراری وضعيت دچار اگر

 .شويد تماس در 112 توسط پوليس يا و 70 80 03

 باشند؟ داشته ترس شما از تان فرزندان يا تان همسر که ميافتد اتفاق چنين آيا

 دهيد؟ می دست از را خود کنترل که شويد می عصبانی آنقدر شما آيا

 است؟ ساخته وادار نگرانی و تشويش به وادار را شما تان پرزور های العمل عکس آيا

 .دهيد افزايش را خود خشم و استرس کردن مهار توانايی و بشناسيد را خود خطر عالئم توانيد می ما نزد

 530 631 9‐08: تيلفون شمارهٔ  گی خانواده خشونت مرکز

   mottagningvaldinararelation@botkyrka.se :الکترونيکی پست

 botkyrka.se/vinr: وبسايت

mottagningvaldinararelation@botkyrka.se 

 530 622 96‐08: تيلفون شمارهٔ 



   123 474 91‐08 نرس تيلفون شمارهٔ 

  minimaria@botkyrka.se :الکترونيکی پست

minimaria@botkyrka.se 

 botkyrka.se/minimaria: وبسايت

 والدين و خانواده  14 

 سال 20 تا صف سنين بين نوجوانان و کودکان بررسی و پذيرش

 حمايت درخواست به ما نزد داريد حق شما باشد، ساخته وادار نگرانی  به را شما تان، نوجوانی سال و سن در فرزند يا طفل اگر
 .بپردازيد

 .باشد است، گرفته قرار تجاوز يا خشونت معرض در يا است بوده خشونت شاهد تان فرزند اينکه از عبارت است ممکن تان تشويش

 .است پرداخته مخدر مواد استعمال به يا و است شده کشانيده جرايم و انحراف به يا گيرد می قرار آزار مورد شايد تان فرزند

 نيازمند مادر يا پدر حيث به نقش و وظيفه در و ايد شده خسته جريانات تمام از مادر يا پدر حيث به که کنيد می احساس شايد شما
 .هستيد حمايت

 آن حل راه کردن پيدا همانقدر برآييد، نگرانی يک جويی چاره صدد در و شويد می متوجه شما زودتر هرچه که بسپاريد خاطر به
 .باشد می آسان

 .نمايم می اندازی راه را بررسی يک اجتماعی رفاه خدمات ادارهٔ  کارمندان ما کنيد اقدام ما نزد حمايت درخواست به شما اگر

 اوضاع چنين در که حمايتی از داشت خواهيد حق شما و تان فرزند دارد، نياز حمايت به تان فرزند که سازد آشکار بررسی اگر
 .شويد برخوردار شود، می پيشکش

 .پذيريم می نيز را دارند، قرار بدی وضعيت در که کودکان مورد در تشويش باره در اطالع و گزارش ما

 کجا از را ها خانواده و کودکان برای حمايت و مشوره اينکه مورد در را سواالت و شويد تماس در ما با توانيد می هميشه شما
 .سازيد مطرح ميتوانيد، کرده دريافت

 530 622 55‐08: تيلفون شمارهٔ 

 botkyrka.se/barnochunga: وبسايت

‐020 تيلفون شمارهٔ  توسط اجتماعی خدمات نوکريوال با توانيد می باشيد داشته نياز کمک به رخصتی های روز و شب هنگام در اگر

 .شويد تماس در www.botkyrka/socialjour وبسايت يا 70 80 03

 

   والدين و خانواده  15

 کنيم می مالقات فراغت اوقات های سرگرمی مرکز در و مکتب در نوجوانان و کودکان با ما

 .کنيم می صحبت و مالقات بوتشيرکا در نوجوانان و کودکان با روز هر ما



 .استيم باخبر کامال دهند، می رخ که يی کننده نگران موارد و جريانات همه از ما

 و پدر اينکه مورد در که خواهيد می يا و باشيد داشته آگاهی خود فرزند اطرافيان و محيط از خواهيد می مادر يا پدر حيث به شما اگر
 .شويد تماس در ما با کنيد، صحبت است قرار چه از بودن مادر

 .هستيد خود فرزند گی زنده در شخص مهمترين شما مادر يا پدر حيث به

 .دهيم قرار حمايت مورد کوچک چه و بزرگ چه مشکالت حل راستای در را تان فرزند و شما لزوم صورت در خواهيم می ما

 .کنيم می دعوت والدين مشورتی جلسه به ما باشد الزم اگر

 خواهيد می چگونه اينکه و کودکان احوال و اوضاع بابت خود نظر مورد در توانيد می شما تان فرزند دوستان مادر و پدر با همراه
 .کنيد صحبت کنيد، پيدا آنرا حل راه

 است؟ شده جرمی قربانی تان فرزند آيا

 را جرمی يا و باشد داشته قرار تجاوز تهديد، خشونت، قبيل از جرم معرض در که هستيد سال 21 سن زير فرزند دارای شما آيا
 باشد؟ کرده مشاهده

 کار است کرده مشاهده که آنچه روی تا باشد می داشته نياز کمک به موقعيت اين در شخصی که شوند می متوجه مردم از بسياری
 .کند

 .است دسترسی قابل جرايم جوان قربانيان از حمايت مرکز نزد حمايت اين

 .دهد انجام را کار اين که نخواهد تان فرزند اگرچه شويد تماس در ما با توانيد می هستيد مادر يا پدر که شما حتی

 .کنيم می ارائه ميافتد، اتفاقی چه محاکمه جريان در و پوليس به عريضه از بعد مراحل در اينکه مورد در راهنمايی و عملی کمک ما

 .بپرسيد پيشگيرانه اجتماعی امور سکرتر مورد در است ساله 12-0 تان فرزند اگر ،530 610 00‐08: تيلفون شمارهٔ 

 .بپرسيد (områdessekreterare) گذر مسئوول مورد در است ساله 20-12 تان فرزند اگر

  Områdessekreterare i Botkyrka :فيسبوک

 forebyggarna@: انستاگرام

 )پيشگيرانه اجتماعی امور سکرتر(

 botkyrka.se/omradessekreterare: وبسايت

BRIS  بزرگساالن برای 

 .کنيد مطرح تانرا های پرسش کودکان مورد در و بزنيد زنگ بزرگساالن برای Bris تيلفون خط به

Bris  است غيرانتفاعی سازمان يک. 

 50 50 50‐0771: تيلفون شمارهٔ 

 bris.se : وبسايت



 والدين و خانواده   16

 بزرگساالن برای کودکان نجات سازمان تيلفون خط

  78 67 86‐020: تيلفون شمارهٔ 

   foraldrar@rb.se  raddabarnen.se  :الکترونيکی پست

 foraldrar@rb.se: وبسايت

   بپرسيد » Stödcentrum« حمايت مرکز مورد در ،530 610 00‐08: تيلفون شمارهٔ 

 stodcentrum@botkyrka.se: الکترونيکی پست

stodcentrum@botkyrka.se 

 کنيد جستجو را «Stödcentrum» کلمهٔ  ،botkyrka.se: وبسايت

 

 (Familjerätten)  گی خانواده حقوقی مرکز

 به قبال که شود مواجه مشکالت و ها پرسش تعداد يک با غيرمنتظره است ممکن باشد، می مواجه جدايی يا طالق با شخصی که وقتی
 .باشد نشده روبرو آن

 تان مشترک فرزندان با وقت گذراندن حق و بودوباش پرورش، مورد در تان همسر با توانيد نمی مدر يا پدر عنوان به شما که وقتی
 .بياوريد بدست مشوره نشست يا تيلفون توسط توانيد می برسيد، يی موافقه به

 .باشد می مساعد نيز تان همسر و شما بين همکاری مصاحبهٔ  برای وقت تعيين امکانات

 گی خوانده فرزند های درخواستی و دهد می پاسخ نيز تان های پرسش به بوتشيرکا در (Familjerätten) گی خانواده حقوقی مرکز

 .نمايد می بررسی را

 .نماييد تعيين را معلوماتی جلسهٔ  در شرکت برای وقت يک خاطر طيب با توانيد می شما

 باشند شده جدا هم از شان مادر و پدر که کودکان برای گروه 

 .است اطفال گی زنده در بزرگ بسيار تغيير يک والدين بين جدايی

 .کنند می رجوع ديگر بزرگساالن به باشند، می داشته گفتگو به نياز بزرگساالن که وقتی

 کنند؟ می صحبت کی با کودکان ولی

 گروپی های فعاليت باشند، شده جدا هم از شان والدين که ساله 12 و 7 اطفال برای (Familjerätten) گی خانواده حقوقی مرکز

 .سازد می فراهم

 می صحبت خود احساسات و گی زنده باره در نموده مالقات باشند، مواجه همانند اوضاع به که کودکان ساير با توانند می کودکان
 .کنند

 .است يابد، افزايش خويش های نيازمندی باره در کودک آگاهی اينکه و نفس به اعتماد تقويت جلسات اين از هدف



   بپرسيد (familjerätten) گی خانواده حقوقی مرکز مورد در ،530 617 00‐08: تيلفون شمارهٔ 

 botkyrka.se/familjeratten: وبسايت

   بپرسيد (familjerätten) گی خانواده حقوقی مرکز مورد در، 530 617 00‐08: تيلفون شمارهٔ 

 botkyrka.se/skildavarldar ت: وبساي

   والدين و خانواده 17

  خشونت؟ به مواجه 

 هستيد بزرگسال که شما

 .شويد تماس در ما با

 .باشد داشته نياز حمايت و کمک به آن در که شود دچار وضعيتی به گاهی دارد احتمال کس هر

 اقارب يا شما دامنگير که شخصی يا و اجتماعی مشکالت گی، زنده دشوار شرايط از باشد عبارت است ممکن ها وضعيت اينگونه
 .شويد تماس در ما با ها پرسش کردن مطرح يا مشوره آوردن بدست بخاطر توانيد می هميشه شما. باشند شده تان نزديک

 

 

 

 (Familjerådgivning)  گی خانواده امور دهی مشوره مرکز

 .گذارد می تاثير جسمی، لحاظ از چه و روحی لحاظ از چه ما، گی زنده بر ما همسر و ما بين رابطه وضعيت چگونگی

 شيوهٔ  به گفتگو در مشکالت ما برای است ممکن که شويم می روبرو تغييراتی و ها بحران با خود گی زنده مختلف مراحل در ما
 .آورند بار به همديگر با سازنده

 حل های راه و نمايد ترغيب و تشويق مؤثر شنود و گفت به را شما تا دارد عهده به وظيفه گی خانواده امور دهی مشوره مرکز
 .کند پيدا را تان مشکالت

 نفعی چه شنود و گفت اين که داريد خواهش چه شما از يکی هر اينکه و پردازيد می شرايط تشريح و توضيح به شما اول مالقات در
 .آورد خواهد بار به را

 .دارد قيمت کرون 250 و گيرد می دربر ساعت نيم و يک تا نشست هر

   بپرسيد (familjerätten) گی خانواده حقوقی مرکز مورد در ،530 610 00‐08: تيلفون شمارهٔ 

 botkyrka.se/familjeradgivning: وبسايت

 گی خانواده خشونت مواجه به

 داريد؟ قرار خود خانواده در تجاوز يا تهديد آزار، خشونت، معرض در شما آيا

 که بزرگسال افراد برای درمانی مصاحبه و تشويقی يا مشورتی مصاحبه عملی، راهنمايی به توانيد می گی خانواده خشونت مرکز در
 .يابيد دست دارند، يا داشتند قرار گی خانواده خشونت معرض در



 .کنيم می رعايت را نگهداری راز مکلفيت ما

 .بگيريد ارتباط نام ذکر بدون توانيد می داريد سوالی اگر

‐020 شماره توسط اجتماعی خدمات نوکريوال با توانيد می شويد هفته آخر يا شب ساعات هنگام در اضطراری وضعيت دچار اگر

 .شويد تماس در 112 توسط پوليس يا و 70 80 033

 530 631 95‐08: تيلفون شمارهٔ 

   mottagningvaldinararelation@botkyrka.se :الکترونيکی پست

 botkyrka.se/vinr: وبسايت

mottagningvaldinararelation@botkyrka.se 

 بوتشيرکا در زنان امن خانه

 .بگيريد ارتباط ما با توانيد می هستيد، کمک نيازمند ديگر شکل به يا داريد قرار خشونت و خطر معرض در شما اگر

 ضرورتی اگر و صحی مامور تأسيسات اجتماعی، رفاه ادارهٔ  دولتی، مقامات با تماس زمينه در و کنيم می ارائه حمايت و مشوره ما
 .نماييم می ياری شما از پوليس با باشد داشته وجود

 .است انتفاعی غير سازمان يک زنان امن خانه

  روزی شبانه ،33 33 88‐020: تيلفون شمارهٔ 

    info@botkyrkakvinnojour.se :الکترونيکی پست

  botkyrkakvinnojour.se :وبسايت

nfo@botkyrkakvinnojour.sei 
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 .شويد تماس در ما با توانيد می همواره باشيد، نگرانی و تشويش دچار شما اگر

 

 کنيد می گی زنده اند، مشکالت دچار که کسانی با نزديکی در که شما برای پايوازان از حمايت 

 بوتشيرکا-هودينگی جرايم قربانيان نوکريوال

 .دهد قرار حمايت مورد ايد، شده جرم قربانی که را شما تواند می جرايم قربانيان نوکريوال

 .نماييم عرضه را محاکمه هنگام در حمايت و بيمه های شرکت و دولتی مقامات با تماس راستای در کمک توانيم می ما مثال بطور

  72 01 02‐0707 يا 710 01 02‐08 :تيلفون شمارهٔ 

 info@hb.boj.se: الکترونيکی پست



info@h‐b.boj.se 

 يا باشد داشته قرار بدی وضعيت در باشد، مريض تان خويشاوندان ساير از يکی يا فرزند برادر، يا خواهر والدين، از يکی که وقتی
 .گيرد می قرار تاثير تحت نيز شما روزمره گی زنده باشد، شده گرفتار اعتياد دام به

 .شود ثابت کننده راحت بسيار شايد صحبت برای کسی داشتن صورت چنين در

 .نمايد می تهيه حمايت و مشوره شما به تان کنونی وضعيتی در کمون در پايوازان از حمايت بخش

 .سازيد شريک باهم را خود تجربات و کنيد مالقات پايوازان ديگر با توانيد می شما پايوازان از حمايت بخش توسط

  بپرسيد (anhörigsamordnare) پايوان از حمايت کننده هماهنگ مورد در ،530 610 00‐08: تيلفون شمارهٔ  

  hbotkyrka.se/anhorig  :وبسايت
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  قمار؟ يا و مخدر مواد الکول، به معتاد 

 (Manscetrum) مردان از حمايت مرکز

 تلفات، جدايی، از ناشی ها بحران روابط، در مشکالت به که مسائل در حمايت و مشوره Manscentrum مردان از حمايت مرکز

 .کند می ارائه باشند، داشته ارتباط خشونت و پرخاشگری خشم، يا کودکان سر بر اختالف

 .است انتفاعی غير سازمان يک Manscentrum مردان از حمايت مرکز

   643 11 83‐08: تيلفون شمارهٔ 

   kriscentrum@manscentrum.se  manscentrum.se :الکترونيکی پست

 kriscentrum@manscentrum.se: وبسايت

 است؟ ساخته نگرانی به وادار را تان اقارب از يکی يا شما قماربازی يا مخدر مواد الکول، که کنيد می احساس آيا

 .نمايد ياری شود، بزرگ بسيار تان مشکالت اينکه از قبل را شما تا نمايد می اقدام بالفاصله معتادين دهی مشوره بخش

 .گردد تان روزمره گی زنده در بهتری و بهبود باعث که دهيد تغيير طوری را خود گی زنده تا کنيد می دريافت راهنمايی ما نزد شما

 تان گی زنده وضعيت و ها نيازمندی مورد در بررسی يک شايد نباشند، تان های نيازمندی جوابگوی ميکنيم ارائه ما که اقداماتی اگر
 .شود اندازی راه

 .کنيد مراجعه (minMaraia) ماريا منی به توانيد می هستيد، سال 21 سن باالی شما اگر

 530 613 00‐08: تيلفون شمارهٔ 

 16 72 30‐0722: تيلفونی پيام

    beroenderadgivningen@botkyrka.se :الکترونيکی پست 

  botkyrka.se/beroenderadgivning :است شده ارائه وبسايت در قبلی نوبت اخذ بدون مراجعه برای اوقات و آدرس

beroenderadgivningen@botkyrka.se 



 روانی معلوليت دارای شما برای ها فعاليت

 دوباره راستای در توانيد می هستيد، بهره بی ها روز طی مصروفيت يا اجتماعی شبکه از و هستيد روانی معلوليت دارای که شما
 .بياوريد بدست کمک شدن فعال

 و ها فعاليت در و کنيد مالقات هستند مواجه همانند اوضاع به که مردم ديگر با توانيد می شما و شود می استقبال شما از اينجا در
 .ورزيد اشتراک آموزشی های حلقه

 .دهيد ارتقا را خود کمپيوتر از استفاده ظرفيت يا و کنيد امتحان را دستی صنايع از نوعی توانيد می شما

 دهيم می انجام نيز علمی سير باهم ما

 .کنيد پيدا را جديدی امکانات شما است ممکن

  بپرسيد اجتماعی روانی صحت خدمات مورد در ،530 610 00‐08: تيلفون شمارهٔ 

 کنيد جستجو را  «botkyrka.se، «psykisk ohälsa: وبسايت
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 قرضداری و بودجه بابت دهی مشوره

"  که اينست واکنش اولين باشيد، مواجه مشکالت به ها قرضداری و ديون ادای در يا و کند نمی کفايت ماه تمام برای تان پول که وقتی
ً  مشکالت همه بعدی ماه  ."شوند می حل حتما

 .دهيم قرار تان اختيار در باشد، داشته ارتباط تان اقتصادی وضع به که مسايل راستای در را حمايت و مشوره راهنمايی، توانيم می ما

 .کنيم مرور را تان های قرضداری و بگيريم دست روی و ترتيب را يی بودجه مشترکا توانيم می ما مثال بطور

 قرضداری تسويه درخواست و قرضداری تسويه مورد در داوطلبانه توافق مثال بطور داشته دست حال های راه همه باهم توانيم می ما
 .بگيريم نظر در را

 !شويد تماس در ما با لطفا بيشتر معلومات کسب برای

 530 610 00‐08: تيلفون شمارهٔ 

  بپرسيد قرضداری و بودجه بابت دهی مشوره مورد در

  skuldradgivning@botkyrka.se :الکترونيکی پست

skuldradgivning@botkyrka.se 

 .کنيد جستجو را قرضداری و بودجه بابت دهی مشوره بخش،  botkyrka.se :وبسايت

 باشيد داشته مالی کمک درخواست به نياز که وقتی

 .کند نمی کفايت پول نتيجه در و آورند می بار به را تنگدستی که آيند می بوجود شرايطی گی زنده در گاهی

 .شويد نمی موفق ولی کنيد، پيدا را حل راه يک تا دهيد می خرج به را خود های تالش همه شما



 .کنيد اقدام اقتصادی کمک درخواست به شده تماس در ما با توانيد می موقعيت چنين در

 خودمختار و مستقل گی زنده از و بتوانيد کرده تأمين تان خود را خود معيشت فرصت زودترين به شما که اينست هميشه هدف
 .شويد برخوردار

 .نماييم ياری راستا اين در را شما که اينست ما وظيفه

 قرار گی رسيده مورد را تان درخواستی تا دهيد انجام بايد شما که آنچه راستای در را شما تا کنيد مراجعه اقتصادی کمک بخش به
 .نماييم راهنمايی بيشتر بگيرد،

   بپرسيد اقتصادی کمک مورد در 530 618 00‐08: تيلفون شمارهٔ 

 botkyrka.se/ekonomisktbistand: وبسايت
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 .کنيد ذکر را خود نام نيست الزم خواهيد نمی شما اگر

 .بگيريد ارتباط 530 610 00‐08 تيلفون شمارهٔ  توسط تماس مرکز طريق از کمون مختلف های فعاليت با توانيد می شما 

 ما با تماس های شيوه

 فعاليت زير در باشد موجود فيسبوک صفحهٔ  و تيلفونی پيام الکترونيکی، پست قبيل از تماس مشخصات ساير يا مستقيم شمارهٔ  اگر
 .است گرديده ذکر هذا جزوه در مربوطه

 .است شده ارائه botkyrka.se در ها آدرس و مراجعه تيلفون، برای معين اوقات

 .است شده ارائه آنجا در نيز معلومات اين کنيد، ريزرف را مالقات وقت خواهيد می بازديد از قبل اگر

 .کنيم می مالقات فرصت زودترين به تان خانواده و شما با و دهيم می پاسخ را تان های پرسش ما

  botkyrka.se در بيشتر راهنمايی

 .کنيد مطالعه کمون وبسايت در را بوتشيرکا در حمايت و دهی مشوره مورد در بيشتر اطالعات توانيد می شما 

botkyrka.se. 

 .است شده تهيه ها زبان چندين به کمون وبسايت در جزوه اين

 .است شده ارائه شوند، ثابت کارآمد است ممکن که ها فعاليت و ها وبسايت ساير به ها پيوند آنجا در

 خدمات دفاتر به يا و کنيد مطرح 530 610 00‐08 تيلفون شمارهٔ  توسط کمون تماس مرکز با را خود سواالت توانيد می شما همچنين 

 .کنيد مراجعه تومبا و تولنگی هالوندا، فتيا، آلبی، در ما شهروندان

 موقتی يا دايمی بطور بوتشيرکا کمون در که شما برای اجتماعی حمايت و دهی مشوره باره در راهنمايی و معلومات حاوی جزوه اين
 .است کنيد، می گی زنده

ً  توانيد می کنيد می گی زنده ها کمون ساير از يکی در شما اگر  .شويد تماس در تان مربوطه کمون به مستقيما

® Botkyrka kommun 2017 
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