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 2020فالبوري 
 في أوبساال

بالرغم من إلغاء االحتفاالت التقلیدیة بمناسبة عید القدیسة فالبورجا (فالبوري) ھذا العام 
فسیتجمع الشبیبة على أي حال ولیس من غیر المعتاد أن یتم في عید فالبوري أول تواصل 
للشبیبة مع الخمور أو أي مخدرات أخرى. لقد حّل فصل الربیع اآلن ولم یتبق سوى فترة 

ً تھاء الفصل الدراسي، وھذا یعتبر  قصیرة قبل ان   فرصة لعدد كبیر من الشبیبة أن یحتفلوا.  أیضا

من المھم أن نتحدث مع أطفالنا عن ذلك وأن ننبھھم للمخاطر التي یمكن أن یعرضوا أنفسھم واآلخرین لھا. بالنسبة 
الصعب أن یراقبوا األوضاع، ولكن لحاملي حق الحضانة فیمكن أن یراودھم الشعور بالقلق خالل ھذه الفترة ومن  

 ھناك أشكال من الدعم یمكن أن یحصلوا علیھا.
 

 : الیكم بعض النصائح قبیل عید فالبوري وانتھاء الفصل الدراسي
 عن طریق اظھار الفضول واإلصغاء لطفلك.  تحدث عن االحتفالیات 

ً في الوقت نفسھ یجب أن تكون   لطفل. في وضع الحدود وعدم شراء الخمور ل واضحا
 مع طفلك خالل الیوم / المساء  ابق على تواصل 

 وضعوا قواعد مشتركة.  تعاون مع أولیاء األمور اآلخرین
 /https://www.iq.se/tonarsparloren: للحصول على مزید من النصائح والدعم

 
 

 زقم بالتواصل مع مرك یتعلق بقیام طفلك بسوء استخدام الخمور أو المخدرات،بالقلق فیما ھل تشعر كشخص بالغ 
: لكترونيأو البرید اال 50 15 727-018على رقم الھاتف  ومشؤون الشبیبة أونجدومس سنتر

ungdomscentrum@uppsala.se 
 

 مع اطیب التحیات 
 الشبیبة في أوبساال خفارة 

 قات الفراغ وبالتعاون مع المدرسة، إدارة الخدمات االجتماعیة والبولیس وإدارة أ
 

 معلومات التواصل
 Uppsala Ungdomsjourفیسبوك: 

 UppsalaUngdomsjourاینستاجرام: 
 98 63 593-072 ھاتف:

 uppsalaungdomsjour@uppsala.se برید الكتروني:

https://www.iq.se/tonarsparloren/
mailto:ungdomscentrum@uppsala.se
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