
DIVORCE IN 
MULTICULTURAL FAMILY

 
How do I see my children? 

What is the divorce process  in Finland?
 

Nora Dadi, Familia ry & 
Hilla Tuomi, Abducted Children

 

CHILD PROTECTION AND
FAMILY WORK

 
What does child protection really

mean?  What is family work?
 

Roaa Alqassab,  
& Yanika Wilen, Amal ry

 

CUSTODY OF 
THE CHILDREN

 

Can I take my kids on a holiday to
my home country?

Hilla Tuomi, Abducted Children
Finland NGO

MENTAL WELL-BEING AND
COPING STRATEGIES

DURING DIFFICULT TIMES
 
 

What is well-being? Am I doing ok?
What is depression?

 
Melis Ari-Gurhanli, Mieli ry

CULTURAL AFFFECTS ON
MIXED FAMILIES 

 
Is your family multilingual? 

When in Rome, 
do as the Romas do?

 
Hanna Kinnunen, Familia ry 

 

WORKLIFE 
& KELA

 
If I I start to work, will I loose

my benefits?
 

 Sandra Imran Alsouse, Mirsal
 

23.10. 24.10.

30.10. 31.10.

6.11. 7.11.

In 
SALIMA project  

the  aim is 
to EMPOWER 

immigrant families, 
to support 

the WELL-BEING 
of  immigrant 

women 
and to

BUILD BRIDGES 
between the service 

providers 
and

the immigrants.

For more information:  yanika.wilen@amalry.fi  
or  045 7831 8555 ,  www.amalry.fi

SALIMA PROJECT  IS HOSTING SIX
 
 

IN ENGLISH
ABOUT SERVICES TO  IMMIGRANT FAMILIES



الطالق في األسرة متعددة
الثقافات

 
كيف أرى أطفالي؟ ما هي إجراءات

الطالق في فنلند؟

 
نورا دادي، منظمة فاميليا و 
هيّال تومي ، منظمة األطفال

المختطفين الفنلندية

حماية الطفل وخدمات العائلة
 

ماذا تعني مؤسسة حماية الطفل؟ وما
المقصود بالعمل العائلي؟

 
 

 رؤى القصاب ، موظفة خدمات عائلة
و يانيكا ويلين ، منظمة أمل

 
 حضانة الطفل 

هل يمكنني اصطحاب أطفالي

في إجازةإىل بلدي األم؟

هيّال تومي ، منظمة األطفال 

المختطفين الفنلندية

استراتيجيات الصحة العقلية
  والتكّيف خالل األوقات الصعبة

 
ما هي الرفاهية والسعادة؟ هل أنا

بخير؟ ما هو األكتئاب

 
 

ميليس اري-كورهانلي، منظمة ميلي

Mieli ry

التأثيرات الثقافية عىل
  العائالت المختلطة

 
هل عائلتك متعددة اللغات؟ عندما

تكون في روما ، افعل ما يفعله

الرومان؟
 
 

 هانّا كينونن، منظمة فاميليا

حياة العمل وكيال

هل سأفقد معونات الكيال في 

 حال حصولي عىل عمل؟

ساندرا عمران السوسي، منظمة
مرسال

 

23.10. 24.10.

30.10. 31.10.

6.11. 7.11.

مشروع سليمة هو

 جزء من مشروع 
 .منظمة أمل

الهدف هو تمكين

 العائالت المهاجرة 
دعم رفاهية،

النساء 

المهاجرات

وبناء الجسور بين 
مقدمي الخدمة 

والمهاجرين

للمزيد من المعلومات
  yanika.wilen@amalry.fi  

 045 7831 8555 ,  www.amalry.fi

محاضرات يستضيف 6  سليمة  مشروع 
 
 
 

األنكليزية باللغة 
للمهاجرين المتوفرة  الخدمات  بخصوص 


