
رهنمای والدینی
گردآوری شده توسط سازمان های مهاجرت در بروم

- توسط والدین، برای والدین

 منحیث یک والد،
 کدام اقدامات را در
 پیش گرفته میتوانید
 تا آنکه اجازه ندهید
 طفل تان در محیط

 های نامطلوب آمد و
شد کند؟

 شما میتوانید کمک اخذ کنید.با اخذ کمک یقین کرده میتوانید که
.آینده بهتری در انتظار طفل و فامیل تان خواهد بود

 اخذ کمک هرگز خطرناک یا شرم آور نمیباشد. اگر دنبال اخذ
  کمک استید، مادر یا پدر خوبی استید. همه ما بعضی وقت ها به

کمک نیاز داریم.

اگر کدام تشویشی دارید، لطفا به تماس شوید با:
مشاور، معلم رهنما یا کدام نرس در مکتب طفل

 مرکز فامیل و فعالیت 
Marie Plahte تلیفون 629 34 920

تلیفون 00 68 50 67 خدمات رفاه اطفال در بروم

تلیفون 12 69 57 67 هماهنگ کننده وقایوی در پولیس

 هماهنگ کننده وقایوی جنایت و
تلیفون 15 32 50 67 مواد مخدر در شاروالی بروم

   خدمات اجتماعی برای جوانان
«Utekontakten» تلیفون 20 10 55 67

 تیلیفون کمک فوری، اطفال و
تلیفون 111 116 والدین

 کدام راه حل آمادهبرای هیچ یک از شرایط فوق وجود ندارد.
 غالباً بهترین شیوه برای آنکه والدین یقین نمایید اطفال شان

  خوش استند آنستکه فعاالنه در پرورش و تربیت شان اشتراک
داشته باشند.

  ما یک رهنمای ساده گردآوری کرده این که با استعمال آن
میتوانید چیک کنید آیا شرایط طفل تان خوب و مطلوب است.

 مقصد آنست که اطفال در معرض خطر را هر چه
  سریعتر پیدا کرده و اقداماتی برایشان ارائه دهیم تا چنان

مشکالت مرفوع گردند.

 مکالمه های
 مباحثات، رهنمایی

 و مشوره با طفل
 با درنظر داشت
 شرایط خاص،

 چالش های پیشرو
 و ارتباطات با خود

  طفل
تطبیق میگردند.
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سبز قرمز زرد
 شما با مکتب، کارهای خانه گی طفل و سائر والدین آشنا استید.

شما در جلسات مکتب اشتراک میکنید
 میدانید چه قسم طفل تان را کمک کنید مضامین تعلیمی را

موفقانه بیاموزد
دوستان طفل تان و فامیل هایشان را میشناسید

 طفل تان اوقات غیر مصروف فعال همرای رخصتی های
مکتب دارد که شما خود را در چنان اوقات شامل میسازید

 برای آنکه کنار طفل تان باشید و با هم خوش باشید وقت
تخصیص میدهید

 قسمیکه طفل تان انترنت و تلیفون مبایل خویش را استعمال
میکند را میدانید

 بلدیت دارید اگر طفل تان قلدری کرد یا دیگران باالی او قلدری
و زورگویی کردند، چه کاری انجام دهید

 بلدیت دارید وقتی کدام تشویشاتی باالی فامیل تان دارید، از کجا
کمک اخذ کنید

 شما با مکتب، کارهای خانه گی طفل یا سائر والدین بخوبی آشنا
نیستید

نمیدانید برای ترفیع نمرات طفل از کجا کمک اخذ کنید
دوستان طفل تان را نمیشناسید

نمیدانید فرزندتان ساعات آزاد خویش را چه قسم تیر میکند
 شما حین اوقات آزاد و رخصتی های مکتب، ساعات کمی با

طفل تان تیر میکنید
 قسمیکه طفل تان انترنت و تلیفون مبایل خویش را استعمال

میکند را نمیدانید
 شما کدام تغیرات در رفتار، لباس و لسان فرزندتان را متوجه

میشوید بدون اینکه دلیل آن را بدانید
طفل تان در وقت به خانه نمی آید

طفل تان بتدریج دفعات غیرحاضری بیشتری از مکتب دارد
متوجه استید که به ندرت با طفل تان گپ میزنید

 شما کدام تماسی با مکتب، سائر والدین یا دوستان فرزندتان
ندارید

 طفل تان از تماس با شما خودداری میکند و شک دارید در گپ
هایی که برایتان میزند راست نمیگوید

طفل تان چیزهایی دارد که شما برایشان پیسه نداده اید
طفل تان در وقت به خانه نمی آید

طفل تان دفعات غیرحاضری زیادی از مکتب دارد
در مدت زمان کوتاهی رفتار طفل تان تغیر کرده است

 طفل تان ساعات زیادی در اسلو تیر میکند بدون اینکه دلیل آن
را بدانید

  واقعاً ضرور است تشویش داشته باشید. حتماً کمک و
رهنمایی در این خصوص اخذ نمایید.

 ضرور است کمی تشویش داشته باشید. با طفل تان
  گپ بزنید و کوشش کنید مشوره و رهنمایی در این

خصوص اخذ نمایید.

دلیلی برای تشویش نیست.


