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تلفون م�شاورتی برای والدین

تلفون م�شاورتی برای والدین

آ یا شام پدر و یا ماد ًر هستید که پناهند ه یا مهاجر هستید؟
آیا هراس دارید که طفل تان بسیار دمنارکی نشود؟
آیا اطفال شام با مشکال ت زیاد مواجع هستند؟
آیا میخواهید راجع با این مشکالت صحبت کنید؟

70 27 03 66

ﺗﻴﻠﻔﻮن واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﻪ وزارت اﻣﻮر
اﺟﺘﻤﺎﯼ ـ و ﺟﻠﺐ وﺟﺬب اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
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تلفون
م�شاورتی
برای والدین
م�شاورت وراهنمائی
برای والدین
مهاجر یا پناهنده

شامره متاس 70 27 03 66

پدر و مادر بودن همی�شه کاآ�شان نی�شت
مثل پدر و یا مادر همه ای ما آرزوی بهبودی
و برتری زنده گی اوالد دهای خود ر ا داریم .به همین
سبب مشکل است وقتی ببینیم که اوالد ما حالت خوب
ندارد و یا کدام مشکل دارد .اطفال متولد از والدین مهاجر
ویا پناهنده میتوانند در بین دو فرهنگ در گیر مبانند که
بعضی اوقات سبب ایجاد مشکالت اضافی میان ایشان و
والدین شان میشود .به همین سبب ( )LOKKسازمان ملی
مراکز حامیت از زنان و اطفال در گیر در خشونت های
خانواد گی ،یک خط تلفونی مشاورتی محرم را برای والدین
مهاجر و یا پناهنده فعال منوده است.

با تلفون مشاورتی والدین متاس گرفته و مشاوره و راهنامئی در موارد
ذیل حاصل منائید:
•
•
•
•
•

•
•
•
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من فکر میکنم که دخرتم و یا پرسم دوست پرس و یا دوست دخرت
دارد .به چه شکل میتوانم با اودر این مورد صحبت منایم؟
دخرتم و یا پرسم منیخواهد در رشته ای تحصیلی که من برایش
مناسب میبینم و انتخاب کرده ام تحصیل مناید .چه باید کرد؟
آیا طفل من بسیار دمنارکی شده؟
دخرتم میخواهد در محافل و جشن ها سهم بگیرد .برای خانواده ام
چه بگویم؟
چه اتفاق خواهد افتاد اگر اطفال من از طریق مکتب شان به
تفریحگاها و یا دیگر مکاتب شبانه روزی بروند؟ آیا باالی شان
اعتامد کرده میتوانم که کا ًر نخواهند کرد که به نام وآبروی خانواده
لطمه وارد شود؟
پرسم  /دخرتم عزم زنده گی مستقل را گرفته .آ یا میتواند از عهده
زنده گی مستقل بد رآید؟
دخرتم میخواهد ورزش مناید .آیا این کارش مناسب است؟
دخرتم متأ ثر و پریشان است .چه باید کنم؟

مشاورت محرمانه
زمانی که شام با تلفون مشاورتی والدین متاس میگیرید هوئیت شام
محرم خواهد بود .این به این معنی است که شام رضورت بیان منودن
اسم وآدرس تان را ندارید .مشاوری که با شام در متاس خواهد شد
شخص حرفه ای ( پرو فیشنل) است که شام را کمک و رآهنامئی
خواهد کرد .مشاور برای شام جواب ها و نظریات مشخص ارآئه
خواهد کرد و یا اینکه شام را جهت اخذ کمک به مراجع دیگر راجع
خواهد ساخت.
شام میتوانید حتی چندین بار در مورد یک مشکل مشخص با ما متاس
بگیرید.

مشاورت و رآهنامئی به زبان دمنارکی
خواهد بود .اما امکان سفارش مرتجم
و ترجمه ای تلفونی موجود است.

