
هل تحتاج إلى الحديث 
حول أفكارك ومخاوفك، 

مثال فيما يخص: 

•  إبني يريد أن ينتقل للعيش خارج المنزل. هل سيكون بإمكانه 

حقًا اإلعتناء بنفسه؟ 

• أعتقد أن إلبنتي عالقة غرامية بشخص ما.

•  ابني ال يريد أن يلتحق بالدراسة التي أرى أنها تناسبه وأنها 

األفضل بالنسبة له.

•  ابنتي ترغب في حضور الحفالت، ولكنني ال أعتقد أنها فكرة 

جيدة؟

•  ما الذي سيحصل لو شارك أطفالي في الرحالت المدرسية؟ 

هل يمكنني أن أثق في أنه لن يحدث هناك ما سيتسبب في 

اإلساءة إلى شرف العائلة؟

•  ابنتي مهمومة وحزينة للغاية، ماذا عليَّ أن أفعل؟

•  نحن نختلف كأبوين حول تربية األطفال.

•  ما الذي يتوجب عليَّ القيام به إذا كان زوجي يضربني أو 

يضرب األطفال؟

ليس من السهل دائمًا أن 
تكون أبًا أو أمًا

نحن كآباٍء وأمهات نتمنى كل الخير ألطفالنا. لذا قد يصعب 

على المرء أن يشعر بأن أطفاله ليسوا بحالة جيدة أو أن 

هناك مشاكل يعانون منها. أو عندما تنشأ الصراعات بين 

األطفال واآلباء واألمهات. 

 )LOKK( لذا أنشأ االتحاد الوطني لمراكز األزمات النسائية

خطًا هاتفيًا سريًا لتقديم المشورة لآلباء واألمهات من 

األقليات العرقية.

مشورة سرية

عندما تتصل بالخدمة اإلستشارية لألهالي 

)Forældrerådgivningen(، يمكنك أن تختار أن 

تبقى مجهول الهوية. أي أنك ال تحتاج إلعطاء اسمك أو 

عنوانك.

سوف تتحدث إلى إستشاري متخصص.

يمكن لإلستشاري أن يعطيك إجابات أو أفكارًا محددة 

بشأن كيفية حل المشكلة أو أن يحيطك علمًا بالخيارات 

األخرى للمساعدة.

اإلستشارة ستكون باللغة الدنماركية. ولكن من الممكن أن 

نطلب مترجما للمساعدة عبر الهاتف. 

70 27 03 66
إتصل بالرقم الهاتفي 
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)LOKK( اإلتحاد الوطني لمراكز األزمات النسائية
الهاتف:  19 90 95 32
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•  هل أنت قلق على طفلك؟

•  هل تريد أن تأخذ بيد أطفالك إلى 
مستقبل أفضل؟

•  هل تخشى أن يفعل طفلك شيئا ما 
يسيء إلى سمعة العائلة؟

•  هل تتمنى لو كان بإمكانك الحديث حول 
أفكارك ومخاوفك؟

يمكنك عندئذ اإلتصال سرًا بالخدمة 
اإلستشارية لألهالي

  (Forældrerådgivningen)

70 27 03 66
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 )Forældrerådgivningen( الخدمة اإلستشارية لألهالي
 )LOKK( يديرها االتحاد الوطني لمراكز األزمات النسائية

وتدعمها وزارة الشؤون اإلجتماعية واألطفال واإلندماج.

الخدمة اإلستشارية 
لألهالي


