
إلى دورة رقمية للنساء فقط  رائعة    اتقدوك نساء  لقد قمنا اآلن بدعوة  

وخبراتهن رفتهنمستوحاة من مع عاقة حركية إعلى نساء أخريات مصابات ب  يالفرصة وتعّرف يغتنمإ  

 ونناقش مواضيع مختلفة   (Zoom) ثالثاء عبريوم   كلنلتقي رقميا  أسابيع س 8خالل  

 

التأهيل الفعال   سيكون , موضوع اللقاء ( سبتمبر 22 09/  )  أيلولين من لثاني والعشرا  بتاريخ سيتم  ي اول لقاء رقم .1

         pRG Aktiv rehabilitering och Föreningskunska,( aröreningF)جمعياتال عمل نظام   معرفةو

 الخمسة.  الزاوية  ارحجأو  طريقة التأهيل النشطو  (gRG Aktiv Rehabiliterin) ةعي جم

  غير ربحية وكيف يمكنك المشاركة؟الجمعية الما هي 
 

إلى الحياة بعد   العودة سيكونموضوع اللقاء   ( سبتمبر 29/9)  أيلول والعشرين من التاسع   بتاريخسيتم   ي اللقاء الثان .2

 إصابة الحبل الشوكي 
 الحياة  عيش ت وممارسة الرياضة  فسها ب ساند ن وت  الحياة،عن رحلتها وموقفها من  تتحدث كارين 

 

 بطريقة صحية  عيشال سيكونموضوع اللقاء   ( بركتوأ 6/100)  األول ن السادس من تشريبتاريخ سيتم اللقاء الثالث   .3

وما هي األنشطة التي تعمل بشكل جيد    اللذيذوتناول الطعام   متحرك،مع كرسي  ( للجسد اهتراء قل أ)  العيش بشكل مستدام

 . المستدامة واللياقة البدنية والقوة والمتانة

 

الصورة الذاتية بعد   سيكون موضوع اللقاء  (بر كتوأ 13/10  )  األولعشر من تشرين  ث بتاريخ الثالتم الرابع سي اللقاء  .4

 بالذات  االستقالل  / عدم االعتماد على االخرين االصابة و
  يكي االن، لخلق المستقبل بالظروف التي لدتكون حياتيان  ماذا أريد وكيف أريد  اآلن،من أنا  الحياة،عندما تتحول 

 

 العالقات والتواصل  (  بركتو أ 20/10)  األول العشرين من تشرين سيتم بتاريخ  اللقاء الخامس  .5

  والعالقات والتواصلالجوهرية لماذا نحن مختلفون والقيم 
 

كونك / أصبحت   - المرأة واإلعاقة  ( بركتو أ 27/10)  األولالعشرين من تشرين والسابع  سيتم بتاريخ سادس اللقاء ال .6

ً والًدا   ، حول الحمل والوالدة او اما
 واألمومة  ؟ األبوة الحمل والوالدة حولمعلومات  –الحمل والوالدة 

 

 المساواة وحقوق اإلنسان  (نوفمبر  13/1ني )من تشرين الثا ريخ الثالث سيتم بتا  بع قاء الساالل .7
 والواجبات الحقوق  اإلنسان،قيمة حقوق يقصد ب  للجميع، ماذاالقيمة المتساوية  المساواة،

 

كيف يمكنك مواصلة تعليمك   -العيش مع إعاقة   ( وفمبرن 10/11 ) تشرين الثاني العاشر منقاء الثامن سيتم بتاريخ الل .8

 في السويد؟ 
 العمل والمدرسة  ،ةالمساعد أدوات الذات، إدارة  والمشورة، الدعم   لإلعاقة،  المجتمعنظرة       

 

 :سجل هنا

https://register.sportadmin.se/form/form.asp?ID={F8B1B732-CB14-479A-90A4-
F4BECA0E1117}   
  

االتصال    

   تينا   تولر       tina.toller@rgaktivrehab.se             0793-48 41 68               (تتحدث السويدية اإلنجليزية)                  

  ريفان حنا        revan.hana@rgaktivrehab.se           0793-41 04 59             )تتحدث السويدية ،العربية)     
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