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چگونه اینها صورت می گیرند؟
اﻧﺟﺎم ﮐﻣﮏ در ﻣرﮐز ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ ﮔرﯾو ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕرﺧﺎﻧواده ﮔﯽ در ارﺗﺑﺎط وھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد٫ﺑﺎ ﮐﺳﯾﮑﮫ آﻣوزش ﺧﺻوﺻﯽ در ﺣﺻﮫ ﺻﺣﺑت ﺑﺎ
ﮐودﮐﺎن و ﺧﺎﻧواده ﮐرده اﺳت.

"تمام خانواده" چیست؟
"تمام خانواده" ارایه یک پیشنهادمساعدت برای خانواده های که پس زمینه پناهندگی دارند.
مساعدت مذکور رایگان است.
چرا ما ارایه این مساعدت را می کنیم؟

این دوره شامل مکالمات ٫تمرینات و آموزش می باشند.

برای شما همیشه ارایهءیک ترجمان می شود.
ترجمان و درمانگرخانواده گی حرفه ای هستند و محرم هستند در سخنان خود .اما از شما در
خواست اجازه نامه می کنیم در مورد با سایراشخاص حرفه یی ٫اگر نیاز همکاری ٫هماهنگی و
تالش ایشان در مورد خانواده شما باشد.

یک چالش بزرگ است ٫آمدن به یک کشورکه زبان و فرهنگ اش متفاوت باشند نسبت به آنچه که شما
بلدیت دارید.
هنگامی که شما با یک پس زمینه پناهنده گی به دنمارک می آید ٫انجام دادن کارهای روزمره ٔ در روند
جدید برای یک خانواده می تواند دشوار باشد.
ما میدانیم ٫که بسیاری از پناهندگان در زندگی ایشان در دنمارک می خواهد که جنگ ٫گریز ٫و
خوشنت را به پشت سربگذارند .
اما ما همچینان میدانیم ٫که گذشته هنوزهم می توان ظهور کرد.به عنوان مثال کابوس ٫مشکل با تمرکز
فکری ٫حافظ ٫خلق وخوی که این همه می توا ند تاثیرمنفی باالی رفاه ورشد خانواده داشته باشند.
عالوه بر این ما میدانیم ٫که بعد از دوری در مدت طوالنی ممکن مشکل باشد به عنوان یک خانواده
زندگی کرد ٫حتی که ایشان با پیوست خانواده گی هم احساس خوشی می کنند.

نظر شما بسیار مهم است
ما می خواهیم اطمینانی باشیم که همکاری و ارتباط ما با شما برای رشد خانواده تان مفید باشد .هر
باردر هر مالقات ما از شما چهار سوال در مورد چگونگی احساس شما می کنیم ٫و چهار سوال مربوط
به همکاری وارتباط با ما می باشند .تنها چند دقیقه طول میکشد که شما خانه پُری کنید.
ما مشتاقانه در همکاری با شما هستیم و تماس تان را با ما همیشه خوش آ مدید می گویم.

در "تمام خانواده" برای شما راهنمایی وکمک می شوند ٫تا شما بهتر به خانواده گی بودن قوت بخشید.
واین هم به خانواده های است که مشکل دارد.

