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 های مهاجرراهنمای خانواده
 

 
 هستیم؟ما چه کسانی

 

 ما

 های مشاوره اجتماعی، مددکار اجتماعی، تعلیم و تربیت و یا روانشناسیافراد متخصصی هستیم با تحصیالتی در زمینه

 داریم.در زمینه مسائل مهاجرت و فرهنگیدانش خاصی

زنان و مردانی با تجربه در زمینه کار با خانواده کودکان و نوجوانان هستیم. ها،  

 کنیم.به زبانهای متعدد زنده دنیا صحبت می

 

 کنیم؟میما چه کمکی

 

 ما

 به مسائل و مشگالت مهاجران آگاه هستیم.

 کنیم.والدین را حمایت می

 به کارمان داریم.توجه خاصی

 رویم.ریزی پیش میبا هدف و برنامه

 جویای نظر شما هستیم.

یگذریم.به نظر شما احترام م  

 شمارا جدی میگیریم و میخواهیم درکتان کنیم.

 میتوانیم احساس شما را بفهمیم. 

 در مورد مسائل خانوادگی با شما صحبت مکنیم.

 مایلیم، یادگیری را برای همه امکانپذیر کنیم.

 کنیم، که هر مشکلی راه حلی دارد.شما را راهنمای می

ریشه مشکالت را پیدا و آنها را مطرح می نیم.ک  

 کنیم. های شما را در تعلیم و تربیت جویا شده و با شما مطرح میتوانی

 کنیم.دانش و راه حلهای تعلیم و تربیت را به شما عرصه می

 کنیم.در مورد مسائل داخل و خارج از خانواده میانجیگری می

 بر قرار کردن ارتباطات را ممکن میسازیم.

 کنیم، چه طور برای چه مشگلی به کجا مراجعه کنند.ها را راهنمای میخانواده

 کمک رسانی را سازمان میدهیم.

 کنیم.طرق جدید رفتار بین والدین و فرزندان را به شما عرصه کرده و با شما تمرین می

 میخواهیم که، توانا یهای تمام اعضای خانواده قوی تر شود.

اعی میدر رشد و نمو شخصیتی فرزندانتان با شما تشریک مس  کنیم.

 شود.شما آسان ترمیخواهیم، که زندگی

 کنیم که چگونه و کجا میتوانید کمک بگیریشما را راهنمای می

 

 طرز کار ما چیست؟

 

 ما

 کارمان را با میل و عالقه انجام میدهیم.

 کنیم.با تمام افراد مورد مطرح و مسئول صحبت می

 برای صحبت و دیدن شما به منزل هم میایم.

ا چندین بار در هفته نزد شما میایم و ساعتییک ی  با شما خواهیم بود.
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 کنیم.روی اشتیاق و همکاری شما حساب می


