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 الشمل لم بعد الجدید التوازن
   ً  ھایف تعیش  األسرة  تكن لم طویلة فترة مرت قد تكون أحیانا

ً  جاء قد األطفال أحد ألن مثالً . مجتمعة  واحد كأول وقدم مسبقا
 .األسرة على ویجب. اإلقامة لرخصة طلب

 ھنالك وتكون. بعضھا مع جدید توازن تحقیق الشمل لم بعد 
 ثقافیة منظورات من إلیھا النظر یجب المسائل من مجموعة

 .األصلي والبلد  ھولندا بین مختلفة

 ةالثقاف وفي. األساس ھي العائلة فإن الالجئ ثقافة ناحیة من 
 النمو منطلق من المرء یفكر أن المتوقع من یكون الھولندیة

 لخال. كفرد صفتھ أساس على الشاب یُخاطب بحث. صيالشخ
ً  لجوءه  لحظة وفي. ھولندا في عائلة بدون إقامتھ خالل وأیضا
 النظام في جدید من  التأقلم الشاب على یجب  عائلتھ، قدوم

ً  الوقت نفس وفي. والدیھ لسلطة واالمتثال األسري   عولیُ   أیضا
. ارالمس في سبقھما نھوأل قلیالً  اللغة یعرف ألنھ الوالدان علیھ
   االندماج أنفسھم الشباب على یجب ما غالبا الوقت نفس وفي

  اتنقلو  قد فھم. ھشة االجتماعیة عالقاتھم وتكون المجتمع يف
ً  المفھوم ومن. مرجعیة بعدُ  لھم ولیست كثیراً   ذاھ یكون أن أیضا
 یھعل التغلب األسرة أفراد على الصعب من توتر حقل بمثابة
 .اعدةمس بدون

 فقدان إلى الكبیرة التغیرات تؤدي
 التوازن

 كل مع سافرت التي األسر على حتى جداً  الصعب من كذلك
 ةالحیا مشاكل كل على الصحیح الجواب على تحصل أن أفرادھا

 االندماج   صعوبات  جانب فإلى. اآلخرین من مساعدة دون
 حیثب التربیة حول خاصة أسئلة تنشأ   المجتمع في والمشاركة

 أو/و مناسبة غیر علیھ تعودوا الذي بالشكل عنھا اإلجابة تكون
 .الجدید الھولندي اإلطار في كافة غیر

 جھھتوا وما معھ التعامل األسرة تستطیع ما بین التوازن ویكون
 ر،تغیی یحصل لم وإذا. دائم أو/و شدید اضطراب في یوم كل في

 بیةتر وضع توفیر من األسرة تتمكن ال أن المحتمل من نفیكو
 .للطفل ةممالئ

 مھمة –   وصولھا بعد     – ھولندا إلى تلجأ التي لألسر تكون
 نھام یتطلب  نفسھ االندماج أن حیث. بھا القیام علھا یجب ضخمة
 على التعرف عمل،و عن البحث الى اللغة، تعلم من الكثیر؛

. ذلك من وأكثر لألطفال مناسبة درسةم إیجاد إلى الجیران،
 تركت وكونھا   الماضي في واجھتھ ما مع التعامل كذلك ویمثل

ً  ومحیطھا مسكنھا، ً  وغالبا    امھام یعتبر  ھذا فكل عائلتھا، أیضا
 .صعبة

 تربیة في صعوبات األسر بعض تواجھ لذلك  إلى إضافة
 الخاصة  ومشاكلھا الخاصة قصتھا   أسرة ولكل. األطفال
 لیندنھاوت لدى خاصة  األسر لھذه بالنسبة. وأسئلتھا
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 دالبل في تعودا قد الوالدین ألن تكونت صعوبات لدیھم •

 علیھما و العائلة، رابطة في أوالدھم تربیة على األصلي
 دعم بدون بھولندا ذلك فعل اآلن

 ببسب نموھم في للتعثر معرضین األطفال یكون بحیث •
 .أنفسھم مع أو األخرین تجاه سلوكیة مشاكل

 في ،النمو في تخلفا العادي الذكاء ذوو األطفال یبدي بحیث •
 العاطفي-االجتماعي النمو أو الحركة اللغة، مجال

 اإلقامة وعن اللجوء، عن الناتجة التوترات من یعانون •
 وإجراء اللجوء، وإجراءات الالجئین، مراكز في طویلةال
 مدةل بعضھم عن منفصلین كلھ ھذا بسبب وكانوا الشمل لم

 .طویلة
 القمار، مثل للمخاطر عرضة الوالدین أو/و الطفل  یكون •

 .المخدرات أو/و للكحول) المفرط( والتناول

 في المقیمة لألسر  مخصصة لیست  IAG-V مؤسسة فإن مبدئیا
  في أمل بعد لدیھا  لیس  التي الالجئین، استقبال مراكز

 مؤشر األسر لھذه یكون عندما. لإلقامة رخصة على الحصول
ً  یمكنف التربیة، في متخصص لدعم  نھاوتلیند مع التحدث طبعا
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 افیةالثق الحساسیة منطلق من الدعم

 والُمكثف المتنقل األسري اإلرشاد یكون قد األسباب لھذه
 العائلة   وضع جیداً  المساعدة مقدم یفھم بحیث ، ضروري

ً  تقدم بالتربیة والمتعلقة لدینا فالمعالجة. الحالي ً قو دعما  وتدعم یا
 لدى فإن ذلك، جانب وإلى. لألسرة التحمل وقوة التربیة قوة

 بالتربیة تعلقی فیما الثقافیة بالنواحي معرفة مؤسستنا في المھنیین
 ثقافةوال المعنیة األسرة ثقافة بین للتوفیق الحساسیة وكذلك

    فعال بشكل  نقوم  فنحن. الھویة فقدان دون الھولندیة،
 .لألطفال السلیم النمو وترمیم سالمة  لتحقیق  بالمساعدة

 IAG-V من الھدف
 من األسرة أفراد یتمكن أن ھو المرافقة من األساسي الھدف
 یكون عندما. جدید مجتمع في بعضھم مع جدید توازن تحقیق
 یتمكن بحیث   خاص ھدف ھناك یكون قد األسرة شمل لم ھنالك
ً  النمو من الشاب  ھكذا الحصول و الھولندي المجتمع في قدما

 والدینال دعم ویقع. بھا التحق التي األسرة في طبیعیة مكانة على
 مع میتالء  بشكل) جدید من( األبوي بدورھما  امالقی من لتمكینھما

 فرضھای التي والمتطلبات طفلیھما نمو مع ویتوافق العائلة، قیم
 .مواطنیھ على الھولندي المجتمع

 ؟ IAG-V  مؤسسة تعمل من لفائدة 
 أو/المساعدة ألسر الالجئین التي لدیھا أطفال و IAG-V تقدم

سنة  18كون بعد سنة، بحیث ی 23و 0بین   أعمارھمشباب 
العیش معاً مفروضاً من طرف مصلحة الھجرة واجب 

ویتعلق األمر ھنا بأسر تعاني من مشاكل ]. IND[والتجنیس 
متعددة أو معقدة، والتي تكون الصعوبات التي تعاني ) أسریة(

 .ویكون مستقبل األسر في ھولندا. عن الھجرة ناتجةمنھا   
 :أو شبابیتعلق األمر مثالً بأسر معھا أطفال 

 الالجئ صفة على الحصول بعد بلدیة في یقیمون •
 األسرة شمل بلم األمر یتعلق بحیث •
 ندماجا في مختلف نمط بسبب التربیة في صعوبات لدیھم •

 عالقة في صعوبات إلى یؤدي مما واألطفال، الوالدین
 .السلطة

  



 
 

 

 

 

 

 
 مختلفة أسالیب

 األسر مع العمل في والتجربة المعرفة لدیھم المساعدة مقدمي 
 .متنوع جداً  IAG-V فریق وتكوین.  المھاجرین من  واألطفال

ولدى مقدمي المساعدة المختلفین كذلك خلفیة الھجرة و لذلك 
یفھمون أیضاً من منطلق تجاربھم الخاصة متطلبات ھذه 

ویتكون تقدیم المساعدة من عدد من األسالیب التي یتم  .األسر
وتمثل . عرضھا على األسرة حسب الحالة الخاصة بھا

المحادثات، والمالحظات، واإلرشاد العملي والدعم التربوي 
ونحن نقدم المساعدة بناء على اتفاقات مع . األساس للمساعدة

وتكون  .األسرة، ویكون ذلك أیضاً خارج أوقات العمل
ً لمحادثات والتدخالت مبدئیاً لدى األسرة بالمنزلا  ، واحیانا

ونوجھ االھتمام  .األسرة إلى مكان آخر/یتم دعوة الوالدین
الشباب من أسر المھاجرین غالباً ما /بالذات إلى أن األطفال

م في ذلك ویت. یعیشون بسبب االختالفات الثقافیة في عالمین
قیام معھم ومع الوالدین أخذ األطفال والشباب في االعتبار وال

ة وتقع االستعان. بتمھید الحدیث حول كیفیة  دعمھم في ذلك
 .بمترجم فوري إذا استدعى األمر ذلك

 المساعدة؟ مدة ھي ما
بشكل مركز ویتم ذلك  IAG-V طرف من المساعدة تقدیم یبدأ

وتختلف مدة اإلرشاد والمرافقة ، بحیث  .بالتنسیق مع األسرة
مع  ویتم ذلك بالتشاور .تقدر بتسعة أشھرتكون لمدة متوسطة 

الوالدین، مع الشاب ومع البلدیة بتقییم خطة تقدیم المساعدة 
وحنیما یتم تحقیق األھداف  .وتعدیلھا إذا ألزم األمر ذلك

وإذا اتضح أنھ  .وكذلك تقویة المعارف، یتم إنھاء المساعدة
حث ، فإنھ یتم البIAG-Vمن الالزم تقدیم دعم آخر إلى جانب 

 .عن ذلك بالتشاور

 التسجیل
 نیدوس مؤسسة الشباب، حمایة األطباء، الحي، لفرق یمكن

]Nidos[، الالجئین عمل ]vluchtelingenwerk[، مراكز 
 من الوالدین تسجیل] GGD[ للبلدیة الصحة ومصلحة الالجئین

 entreeteam@entrealindenhout.nl: اإلیمیل خالل

 
 
 
 
 
 
 
 

   دعمھما ومصادر الوالدین مع معا
 يف طفلھما تربیة في الوالدین حاجیات على مساعدتنا تركز

 سالمة وتكون.. األسرة داخل النمو في الطفل حاجیات و المنزل
 دممق ویتعاون. األول المركز في المساعدة ومقدم واألسرة الطفل

ً  والوالدان المساعدة  ةالتجرب منطلق من متساوین، كشركاء معا
 الخاص لوضعھم األسرة أفراد نظرة من وننطلق. والتخصص

ً  ونحدد. الخاصة حلولھم إیجاد في األسرة أفراد ونساعد  معا
 ھذه تدوین ویتم. ألجلھا العمل یمكن بحیث واقعیة أھداف

 اللغة تناسب والتي المساعدة، لتقدیم واحدة خطة في األھداف
ً  IAG-V وتعمل. والثقافة  عمل مثالً : لدیةالب المصالح مع معا
  ونقوم. المتطوعین ومراكز] vluchtelingenwerk[ نالالجئي

 الصحیة الرعایة بمصالح باالتصال     الضرورة عند كذلك
 ).األخرى للثقافات] (ggz[ النفسیة
 في ىحت طفلھ، لتربیة اإلمكانیات والد كل لدى أن منطلقنا یكون

 الاستعم ویتم. تالعائال ھذه فیھ  تعیش  الذي الجدید المجتمع
  كنأم  أینما تقویتھا ویتم المساعدة تقدیم أثناء اإلمكانیات ھذه
 بالثقافات معرفتنا ذلك في ونستعمل.  الضرورة وعند  ذلك

 ثقافة في" نحن" ثقافة تتطلبھ بما االھتمام مع المختلفة، األخرى
 حثوالب جدیدة مھارات تعلیم یتم لذلك.  الھولندي للمجتمع" أنا"

 الخاصة المعارف إطار في مثالً  أخرى، دعم صادرم عن
ً  لألسرة،  .األصلي البلد من وأیضا

 المتعددة للمشاكل التصدي
بالدرجة األولى من أجل المصاعب في  IAG-V استعمال یتم

ولكن المساعدة تكون موجھة أیضاً على . النمو والتربیة
الدوام إلى المصاعب األخرى في األسرة والتي لھا تأثیر 

ونأخذ في ذلك بین االعتبار االھتمام . ى الوضع الحاليعل
الزائد لالندماج والمشاركة، واالھتمام بالمشاكل الفردیة 

، المصاعب حول الحالة )الصحة النفسیة، اإلدمان(للوالدین 
 .المادیة، اإلسكان
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 ؟ IAG-V  مؤسسة تعمل من لفائدة

 ؟IAG-V حول المزید لمعرفة
 لدى )التسجیل وحول( مساعدتنا حول  بأسئلتكم التوجھ یمكن
 .لدینا] Entreeteam[ االستقبال فریق

 entreeteam@entrealindenhout.nl: اإلیمیل
 00 30 356 088: الھاتف
 لیندنھاوت حول العامة المعلومات تجدون

]entrea lindenhout [وحول YOIN موقعنا على 
www.yoin.nl 
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