
میخواهید درمورد افکار و 
ناراحتیهای خود صحبت کنند 

بطور مثال:

. پسرم میخواهد به تنهایی زندگی کند. آیا او واقًعا میتواند 

زندگی خودرا به تنهایی پیش ببرد؟

. فکر میکنم دخترم دوست پسر دارد.

.پسرم نمیخواهد همان رشته تحصیلی را بخواند که من فکر 

میکنم برایش بهتر است.

. دخترم میخواهد در محافل سهم بگیرد ولی من فکر میکنم 

نظر خوب نیست.

. چی واقع میشود اگر اطفال من با مکتب به اردوگا بروند؟ 

آیا میتوانم مطمین باشم که چنینن اتفاق نمیفتد که سبب بدنامی 

فامیل گردد؟

. دخترم خوش نیست چی کار کنم؟

. ما به صفت والدین در تربیه اطفال موافق نیستم.

. چی کار کنم اگر شوهر من من و اطفال مرا لت وکوب 

میکند.

پدر و مادر بودن همیشه 
آسان نیست

به صفت والدین همیشه بهترینها را برای اطفال خود 

آرزو میکنیم. به همین لحاظ بسیار مشکل است که آدم این 

احساس را داشته باشد

که طفل شان ناراحت و یا دچار مشکل باشد. ویا زمانیکه 

بین والدین واطفال مشکل ایجاد میشود.

 اداره مشاورت والدین به همین منظور یک لین تلفون سری 

را برای والدین با ملیت دیگر ایجاد کرده است.

مشاوره سری

زمانیکه شما به مشاورت والدین تماس میگیرند میتواند 

سری باشد شما احتیاج ندارند اسم و محل سکونت 

خودرا بگویند.

شما همیشه با یک شخصی فنی صحبت میکنند.

مشاور میتواند برای شما جواب مشخص و یا نظریات 

خوب بدهد که شما چطور میتوانند مشکل را حل بسازند.

و یا میتواند درباره امکانات دیگر برای کمک شما را 

رهنمایی کنند.

مشوره به زبان دنمارکی است ولی امکانات ترجمان 

تلفونی موجود است.

70 27 03 66
تماس



www.etniskeforældre.dk

refleks

در مورد  طفل خود ناراحت هستید؟

میخواهید اطفال خودرا برای یک آینده 
خوب کمک نمایند؟

فکر میکنند که طفل شما کار را انجام 
خواهد داد که به نام فامیلی شما صدمه 

بزند؟

میخواهید در مورد افکار و ناراحتی 
های خود صحبت نمایند؟

    

در این صورت شما میتوانند بطور 
سری به دفتر مشاورت والدین در 

تماس شوند.

70 27 03 66
هر روز از ساعت 15-9 

تماس بگیرد 

70 27 03 66
LOKK سکرتریت 

19 90 95 32 تلفون 
sekretariat@lokk.dk امیل 

www.lokk.dk

اداره مشاورت والدین از طرف سازمان کشوری 
مراکز امن زنان و وزارت اطفال ـ جلب وجذب و امور 

اجتماعی  به پیش برده میشود.

مشاورت 
والدین

DARI


