
نهاد مستقل مشاوره و میانجیگری 
سازمان حامیت از نوجوانان در تورینگن

به طور معمول، حامیت از اطفال و نوجوانان
به صورت خوب پیش می رود. با آن هم ممکن است در 

این زمینه نیز 
اختالف نظر بوجود بیاید. 

از طریق معلومات دادن
ارائه مشاوره و  
میانجیگری کردن

وظیفه ما این است که در چنین مواردی به تو کمک کنیم،

در چنین مواقع هدف جلوگیری از نزاع نیست،
بلکه برای تو کمک می کنیم که سواالت خود را بپرسی 

و نظریات خود را بیان کنی.
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موضوعات احتاملی:

ما تو و تقاضای ترا جدی می گیریم.

ما به تو مستقل، محرم و نظر به درخواست همچنین به گونه 
ناشناس مشاوره می دهیم.

ما در مورد حقوق تو در ارتباط با مزایای رفاهی حامیت از اطفال 
و نوجوانان به تو معلومات ارائه می کنیم.

 ما به تو نشان می دهیم که چگونه می توانی اعرتاض درج کنی.

ما در صورت لزوم در گفتگو ها ترا همراهی می کنیم.

 آیا احساس می کنی که اداره رفاه نوجوانان یا رسپرست قانونی،
اقامتگاه یا فامیل رسپرست ات، ترا درک منی کنند؟ 

 آیا تو منی توانی در گفتگوهای برنامه کمکی سهم بگیری؟
 تو منیدانی چه کسی مسئول تو است یا

منیدانی که با چه کسی صحبت کنی؟

 به نظر تو محاسبه مصارف ات درست نیست؟
 تو با قوانین موجود در اقامتگاه خود موافق نیستی،

 به طور مثال در مسائل پول جیب خرچی، موبایل
یا همچنین در مورد نحوه برخورد با حریم خصوصی ات؟

 تو در یک گروه مسکونی زندگی می کنی و می خواهی فامیل خود را 

اغلب ببینی یا منی خواهی اکرث وقت آنها را ببینی؟

 نهاد مشاوره مستقل و میانجیگری
 سازمان حامیت از نوجوانان در تورینگن

 اتحادیه حفاظت از اطفال انجمن ایالتی تورینگن )راجسرت شده(
متاس: 


