
  
م ل، ستوكهو ن بوسو ةدورة تمهيدية لك كمهاجر من ذوي االحتياجات الخاص    

" ن المشتركي داح ءآرا تكان اهكذ."ةالحيا يف لاألم ح تمن ة ببساط اإنه .حوالرو دللجس ةإنطالق   
نأ صفر ىعل  زالتركي عم يالمش ىعل ةالقدر يف فضع وأ يالشوك عالنخا  يف ةبإصاب بمصا ركمهاج كل ة تدريبي ةدور  
ةنشط ةيومي ة حيا ةممارس ىعل ةالقدر ةوزياد نباألما  ساإلحسا ةوزياد لاالستقال ةلزياد .ا وعقلي   اجسدي   ىأقو ح تصب   

ىالمحتو   
ةالمعرف بالكتسا  ةكبير ة حاج كهنا ، همشاب  ضمر / ةإصاب وأ يالشوك  عالنخا يف ة إصاب ملديه نالذي صلألشخا ةبالنسب   
لاالستقال ةلزياد تتقنيا روتطوي ىأقو اليصبحو بالتدري ةوكيفي  ممرضه / مإصابته لحو .  
ىعل لتحص ةمكثف  مأيا ة خمس لخال :  

كلمرض همشاب ضمر  / ةإصاب  ملديه ن مم ةونشط  ةماهر ةقدو نم مالتعل -   
لالمنز ي ف ابه راالستمرا كيمكن يالت نالتماري  لألشكا ةمقدم  -   

- ADL ةاليومي ةالحيا نم  ة أنشط ن ع ح نصائ   
يالشوك لالحب ةإصاب  ع م كتهم يالت ةالحالي ت الموضوعا لحو ةجماعي تومناقشا  تمحاضرا -   

ةاإلصاب  د بع ة ونشط ةجيد ة حيا شعي ةكيفي ل حو ةالجديد ةوالمعرف رستمالم بللتدري مإلها رمصد - .  
  

ةالترجم يف ةمساعد  ةإمكاني دوجو عم ةمجاني ةالمشارك   
1202 رايا 21الى 71 : ةالدور ختاري   

ن نيسا 30 :لاخر موعد للتسجي   
يالتال طالراب  ىعل لللتسجي   

https://register.sportadmin.se/form/form.asp?ID={2EC798F4-B8B1-484F-8496-
EA4D286C4AF6}   

91– دكوفي اكورون   
جبرنام  قطري نع رقميا   ةالربيعي ةالدور متنظي مسيت، ةالسويدي  ةالعام ةالصح ةوزار ت توصيا عواتبا  ىالعدو رانتشا علمن  

لالتسجي دبع طالراب لوسنرس مزوو    
ا فالهات وا رالكومبيوت لمث ابكامير دمزو زجها ىعل ج البرنام لتحمي بتتطل مزوو جبرنام  قطري ن ع كاالشترا ت متطلبا
تباألنترني ةالجود يعال لاتصا عم تالتابل وا للمحمو   

كبذل تينا منك إبالغ منسق الدورةنريد  ، رالحضو عليك رتعذ اإذ   
ىعل لاالتصا كيمكن رلالستفسا :  

Tina Toller 0793-48 41 68 tina.toller@rgaktivrehab.se (svenska, english)   
Abdi Ugas 0720-39 49 

82 abdirahman.shire@rgaktivrehab.se  (svenska, العربية, english)  
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