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  ICDP يسمى اختصارا –البرنامج الدولي لتنمية الطفل  

والبروفيسور   "كارستين هونديد "البروفيسور  على يد تم تطوير هذا البرنامج 

 من جامعة أوسلو خالل عقد التسعينات.  " هينينغ راي"

 

ترتكز على االتفاقية الدولية لحقوق   طفلإن القيم األساسية في البرنامج الدولي لتنمية ال

 اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل.

لألطفال    توجهاتال يمثل تفسيرإنسانية حيث  ذات نزعة ويستند هذا البرنامج على تقاليد 

عنصرا مهما. بناء على التقمص الوجداني والشباب  

.  2018في سنة  دولة 43في  مستخدماالبرنامج  هذا كان  

(  Bufetatوفي النرويج تتولى مديرية شئون األطفال والشباب واألسر )تسمى اختصارا 

تقديم البرنامج كعرض في جميع البلديات النرويجية. وتم تفويض قسم  في المسؤولية 

 رؤساء المجموعات. ومتابعة لتدريب Bufetatفي مديرية  والدين الكفاءة العالية لدعم ال

 

 

  

مختلفة نحن من بالد   

 وكلنا آباء وأمهات ألطفال.  

 وكلنا نحب أطفالنا. 

في بلد جديد.  ،أن رعاية األطفال هي عمل رائع وجميل وصعب   تجربتنا هي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوارية مجموعات      

عاما  18و 0لآلباء واألمهات الذين لديهم أطفال ما بين سن   -  

وانتقلوا إلى النرويج من بلد آخر -  
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 أطفال آمنون!  – آباء وأمهات واثقون  –البرنامج الدولي لتنمية الطفل  

 

هذا البرنامج هو عرض لكل من يرغب في الحديث عن  

كآباء وأمهات.  عايشهاالتي ن  كذلك السعادة التحديات و  

في مجموعات العمل بالبرنامج الدولي لتنمية الطفل  

خرين اللحظات الجميلة التي نقضيها مع أطفالنا  نشارك ال 

الدعم لبعضنا البعض في المواقف   كذلك ونقدم  ،وشبابنا

 الصعبة. 

مجانية لكل من يقيم في بلدية راكيتساد.   ة وهي دور  

لمدة ساعة ونصف.   مرة  لوتستمر ك جلسة 12ومدة الدورة هي   

لغة مختلفة(.   13ونستعين باألفالم والمحادثات والمواد المطبوعة خالل الدورة )متوفرة ب   

اللقاءات.    خاللالخرين  مشاركتها معو اتريد الحديث عنه األمور التيأنت من تقرر   

البرنامج   منحاصلين على شهادة معتمدة ال مشرفين  اثنين من اليتم إجراء الدورة من قبل 

 الدولي لتنمية الطفل.  

 يحصل جميع المشاركين الذين يكملون البرنامج على شهادة اتباع الدورة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   . Skogveien 9 شارعبتُجرى الدورة التثقيفية في مركز األسرة الكائن  

 

 المزيد؟هل لديك اهتمام بهذا األمر؟ هل تود معرفة 

 

   Sissel Ann Stokkedalenاتصل ب: 

 المسؤولة عن البرنامج الدولي لتنمية الطفل في راكيستاد. 

 94131342هاتف رقم:  

   99084252هاتف المستوصف الصحي: 

 


