المركز السري لتاحاد بلديات منطقة باسا رومانيا
مركز السر هو خدمة موجهة إلى العائلت التي لديها أطفال قُاصرين و يقيمون في اتحاد بلديات منطقة باسا رومانيا و هو مدمج
.داخل شبكة جهة اميليا رومانيا
 :وهو مجال للمعلومات ،الدعم  ،الجتماع والمساعدة للسر وفيما بينها وتقدم
ـ معلومات عن خدمات القليم للعائلت والطفال )التعليمية  ،الجتماعية ،الصحية ،التعليمية والترفيهية( من خلل مكتب اعلم
:السر والموقع اللكتروني
www.informafamiglie.it
.ـ الدعم للبوة )تربية الطفال( ،المومة وللسرة
.ـ استشارات نفسية-بيداغوجية للباء
.ـ التوسط للسر خاصة للزواج المنفصلين أو الذين على وشك النفصال و الذين لديهم أطفال قاصرين
.ـ تعزيز العمل التطوعي السري ،التحسيس بموضوعات النتساب ،والتبني بالتعاون مع الخدمات وجمعيات القليم
ـ مشاريع ومبادرات الدعم للباء من خللا إنشاء مجموعات ودورات واجتاماعات مع خبراء تاهدف إلى دعم موارد السرة
والمجتامع

شباك اعلم السر
وهو مكتب اعلمي خاص بالسر التي لديها أطفال والتي تقطن في اتحاد بلديات منطقة باسا رومانيا .يقدم معلومات وإرشادات
حول الخدمات الساسية ،النشطة و مشاريع القليم في المجالت التربوية ،التعليمية ،الصحية ،الجتماعية ،الترفيهية والثقافية.
.ينشر ويوزع سنويا اللوازم العلمية حول المراكز الصيفية المتواجدة في المنطقة
 :هذه الخذمة توجد ب
 ، www.informafamiglie.itأو Lugo, corso Garibaldi 62 Tel: 0545/38385 38330 0545

الستاشارة التاربوية للباء
وهي موجهة إلى جميع الوالدين  ،سواء كانوا وحيدين أو أزواج  ،والذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين  3و  18سنة الذين
.يقطنون في اتحاد بلديات باسا رومانيا
توفر مكان للستماع للتفكير في المشاكل والشكوك المتعلقة بالعلقات السرية والتعليمية .و هو مسار للتفكير في الصعوبات التي
تهدف إلى تعزيز موارد البوة والمومة والمهارات التربوية .و تقدم سلسلة من الحوارات المجانية مع بيداغوجي الخدمة .يمكن
الوصول الى هذه
:الخدمة عن طريق التصال بامركز العائلت و حجز الموعد
Viale Europa 128 Lugo Tel 0545/38397 366/6156306

التاوسط للسر
هو مسار يقدم للباء الذين يعانون من صعوبات النفصال من أجل ) عن طريق الحوار البناء ( امكانهم في الستمرار أن يكونوا
.أب وأم ،الشخصية الرئيسية لنمو ورفاهية الطفال
هو خاص بالزواج المنفصلين أو على وشك النفصال المقيمين في بلديات اتحاد باسا رومانا مع أطفال قاصرين .المقابلت مع
:الوسيط السري هي مجانية ومستقلة تماما عن إجراءات القانونية للنفصال .يمكن الحجز في مركز العائلت
Viale Europa 128 Lugo Tel 0545/38397 366/6156306
:للمعلومات يمكن التاصال ب

CENTRO PER LE FAMIGLIE
Viale Europa 128 – Lugo (RA) Tel. 0545 38397 – 366 6156306 E-mail:
centrofamiglie@unione.labassaromagna.it
SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE
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www.informafamiglie.it, www.labassaromagna.it

"  و التي أنجزت ضمن مشروع،تمت الترجمة من طرف نجاة قاسي
FAMI CASP-ER Az. 02
ـ الوصول إلى خدمات الندماج
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