
 
 

 
onderdeel entrea lindenhout 

 کمک ما با آنعده خانواده ھای صورت میگیرد کھ مشکالت متعدد و مغلق (خانواده گی) داشتھ باشند
.  

  تان اقامت محل در خانواده امور در جدی مراقبت
 فرار داستان سوابق با ھای خانواده برای

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پیوست از بعد جدید ثبات نمودن پیدا
 برای خانواده یک کھ میگردد واقع طوری شرایط اوقات بعضی

 بدلیل مثال بطور. اند نموده گی زنده ھمدیگر از داج متداوم مدت
 اقامت اجازه درخواست و نموده حرکت قبالً  اطفال از یکی اینکھ
 اتثب دوباره مذکور خانواده باید خانواده پیوست از بعد و. است نموده
 ھب ھمیشھ کھ نیست عملی ثبات یابی باز. بیآبد ھمدیگر با را خود
 تقاضاھای از ترکیبی وضعیت ھمچو در. آید بوجود گی ساده

 مختلف ابعاد از باید مشکالت این کھ دارد وجود متعدد) کالتمش(
  .شوند نگریستھ اصلی کشور و ھالند فرھنگ

 
 فرھنگ طبق. دارد را مھم نقش خانواده مھاجر فرھنگ زاویھ از

 از. دگیر صورت فکر فردی انکشاف اساس بر تا میرود انتظار ھالند
 بدون کھ زمان تمد و فرار ھنگام در تا میرود انتظار جوانان نو

 عمل محوری فرد اصول طبق مینمایند گی زنده ھالند در فامیل
 مکلف جوان نو میآید، ھالند بھ جوان نو یک فامیل زمانیکھ. نمایند
 از فرمانبرداری بھ و گردد گی خانواده نظام وارد مجدداً  تا است

 یھتک نوجوان بھ نیز والدین حال عین در. سازد عیار را خود والدینش
 از قبل و دارد آشنایی زبان با یی اندازه یک تا او چون نمایند، یم

 تطابقت اکثراً  نوجوانان باید زمان عین در. نموده طیّ  را مسیر آنھا
 روابط در نوجوانان شرایط ھمچو در بدھند، رنگ جامعھ در را خود

 نقل زیاد خیلی اینکھ بھ توجھ با. میباشند پذیر آسیب خود اجتماعی
 ھک است درک قابل. ندارند درستی گاه تکیھ ھنوز تا اند هنمود مکان
 ار تنش دائره این کمک بدون  تا است دشوار خانواده اعضایی برای

 . آیند بیرون آن از و بشکنند
 

  میگردد ثبات عدم  سبب گسترده تغییرات
 است ممکن نیز اند نموده سفر ھم با کھ ھای خانواده برای حتیٰ 

 گی امورزنده ھمھ در ثالث اشخاص مساعدت بدون کھ باشد مشکل
 و تتطابق مشکالت ضمن در. بیآبند خود سواالت برای درستی پاسخ
 تربیوی مسایل زمینھ در مشخصی سواالت جامعھ، در گیری سھم

 اب میدادند عادت طبق) والدین( آنھا کھ را پاسخھای کھ آید، می بوجود
 . نیست مۇثر کافی اندازه بھ یا و ندارد سازگاری ھالند جدید شرایط
 مواجھ آن با روزانھ آنھا کھ را مسایلی و خانواده توانایی بین توازن

. باشد می خورده برھم دوامدار بشکل یا و است خراب میشوند
 میلفا کھ است ودموج این خطر نپذیرد، صورت تغییر درصورتیکھ

 مھیا خویش اطفال برای را تربیوی درست زمینھ نتواند بالخره
 .نماید

آنعده خانواده ھای کھ بھ ھالند فرار نموده اند، بعد از  
ورود خود بھ ھالند با چالشھای بزرگی مواجھ میگردند. 
تنھا تطابقت در جامعھ از قبیل آموختن زبان، پیدا نمودن 

مسایھ ھا، پیدا نمودن مکتب مناسب کار، معرفی شدن با ھ
برای اطفال و امسال اینھا سبب بوجود آمدن فشار زیاد 

نزد میگردد. ولی حل نمودن تجارب گذشتھ زنده گی 
خودتان، کنار آمدن با واقعیت از دست دادن خانھ و زنده 

گی و ھمچنان تنھا گذاشتن اعضای فامیل نیز تاثیرات عمیق 
د. را در زنده گی بجا میگذار  

 

بعضی از خانواده ھا بر عالوه این ھمھ مشکالت با 
مشکالت تربیوی اطفال خود نیز مواجھ میگردند. در ضمن 

ھر خانواده سوابق خود، مشکالت و تقاضاھای ویژه خود 
لیندن  موسسھرا دارد. دقیقاً برای ھمچو خانواده ھای مھاجر

مراقبت جدی در محل اقامت شان تقدیم  IAG-Vھوت 
 میدارد.

 
  



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 رد ھستند برخوردار عادی استعداد از اطفالیکھ نتیجھ در کھ •

 ھاتفی - اجتماعی مسایل و حرکات زبان، ساحھ در خود رشد
  میدھند نشان گی مانده عقب

 ارانتظ گرفتن، قرار گی پناھنده از ناشی مسایل فشرا تحت •
 الحاق پروسھ گی، پناھنده پروسھ ھا، پناھنده کمپ در طوالنی

 از طوالنی مدت متذکره موارد موجودیت اثر در و خانواده با
 نمودن گی زنده جدا ھمدیگر

 مثال، بطور والدین، یا و اطفال خطرناک عادت موجودیت با •
 . مخدر مواد یا و مشروب) اندازه از بیش( استفاده بازی، قمار

 
 

IAG-V کمپ در کھ ھای خانواده آنعده برای نخست قدم در AZC 
 اقامت اجازه آوردن بدست برای امیدواری ھنوز تا و میکنند گی زنده

 هخانواد کھ باشد گردیده تشخیص صورتیکھ در. باشد نمی ندارند
 در دارند نیاز تربیوی امور در تخصصی مساعدت بھ مذکور

ً  آنصورت  بدست بھ رابطھ در ھوت لیندن با کھ است ممکن تبعا
 .شود گرفتھ تماس سواالت ننمود مطرح و مناسب مساعدت آوردن

 

 

 
 
 

  فرھنگی حساسیت زاویھ از مساعدت
 اقامت محل در خانواده امور در جدی مراقبت دالیل این اساس بر

 بھ ندمیتوا کننده کمک کارمند شکل این بھ چون میشود، پنداشتھ الزم
 مشورتھای. دارد قرار حالت امکد در خانواده کھ کند درک درستی
 لھحوص و تربیوی توانمندی تقویت راستایی در را شما ما تربیوی

 کارشناسان ضمن در. نماید می کمک خوبی بھ خیلی خانواده مندی
 ھمچنان و دارند اطالعات تربیت فرھنگی ابعاد بھ رابطھ در ما

 میتوانند را ھالند فرھنگ و مربوط خانواده فرھنگی ھای حساسیت
 داماق فعاالً  ما ترتیب ینبد. بیامیزند ھم با ھوئت دادن دست از بدون

 فالاط سالم انکشاف و مصونیت) گرفتھ صورت کمک( تا نمائیم می
 .گردد احیا مجداً 

 

  IAG-V ھدف
 جامعھ در بتوانند خانواده اعضایی تا اینست مساعدت عمده ھدف
 از صحبت زمانیکھ. بندبیآ جدیدی توازن یک ھمدیگر با جدید

 مشخص اھداف از یکی آنصورت در باشد خانواده پیوست موضوع
 دھد انکشاف ھالند جامعھ در را خود بتواند نوجوان کھ بود خواھد این

ً  و  .بیآبد است شده یکجا او با کھ خانواده در را خود مناسب جای طبعا
 نھاآ تا میگیرد صورت کمک والدین عنوان بھ شان نقش در والدین با

 ارزشھای مناسب کھ بیآبند شکلی بھ) داً مجد( را خود موقف بتوانند
 الندھ جامعھ کھ باشد انتظاراتی طبق و اطفال مناسب رشد شان، فامیل

 .دارد خود شھروندان از
 

IAG-V میباشد؟ افراد کدام مخصوص  
IAG-V یا و اطفال کھ مینماید کمک مھاجری ھای خانواده آنعده با 

 ۱۸ سن از بعد و باشند داشتھ قرار ۲۳ الی ۰ سن بین شان نوجوانان
 اینجا در. باشند مشترک گی زنده شرایط واجد IND اصول طبق سال

 مغلق و متعدد مشکالت کھ میباشد ھای خانواده آنعده از منظور
 یناش) موجوده یا( شده تجربھ مشکالت کھ باشند داشتھ) گی خانواده(

 .بینند می ھالند در را خود آینده ھا خانواده. باشد مھاجرت عواقب از
 

 : دارند نوجوانان یا اطفال کھ است ھای خانواده از منظور اینجا در
 گی زنده شاروالی یا شھر یک در اقامت اجازه اخذ از بعد  •

  میکنند
  میگیرد صورت صحبت خانواده الحاق از شان مورد در •
 اجتماعی گی یکپارچھ سرعت تفاوت بدلیل مشکالت بروز  •

 از فرمانبرداری در مشکالت سبب کھ الاطف و والدین بین
 . میگردد والدین

 در والدین کھ است نھفتھ آن در مشکالت آمدن بوجود دلیل •
 تربیت فامیل کمک بھ عادت طبق شانرا اطفال خود کشور

 ناگزیر آنھا کھ میباشد طوری شرایط درھالند ولی مینمودند
  نمود تربیت را خویش اطفال فامیل کمک بدون ھستند

 رفتار و کردار داخلی و خارجی مشکالت موجودیت علت بھ •
  میآید بوجود آنھا اطفال رشد برای تھدیدی

  



 
 

 

 

 

 
 
 

  مختلف ھای شیوه
 با اطفال و ھا خانواده با کاری کافی تجارب و آگاھی ما کارمندان

 متنوع خیلی IAG-V تیم کارمندان ترکیب. دارند مھاجرت سوابق
 میباشند مھاجرت سوابق دارای خودشان کارمندان از تعدادی. میباشد

 ھای تقاضا میتوانند خود شخصی تجارب طبق اساس این بر و
 ھک گردیده تشکیل شیوه چندین از مساعدت. کنند درک را ھا خانواده
 قرار آن در خانواده کھ دارد خاصی وضعیت بھ گی بستھ آن عرضھ

 و عملی ھای رھنمایی نمودن، نظارت ودن،نم صحبت. دارد
 قرار طبق ما. میدھد تشکیل را کمک مبنا تربیوی امور در مساعدت

 میداریم عرضھ کمک ھا خانواده بھ رسمی، اوقات از بعد حتیٰ  قبلی،
. میگیرد صورت خانواده منزل در اصوالً  ھا پادرمیانی و ھا صحبت
 ما. میگردند عوتد دیگری جای بھ خانواده/والدین اوقات بعضی
 زا نوجوانان/ اطفال کھ مینماییم توجھ واقعیت این بھ خاص بشکل

 یگ زنده مختلف دنیا دو در فرھنگی تفاوتھای بدلیل مھاجر خانواده
 آن در بعد و میگردد شناسایی نوجوانان و اطفال مشکالت. میکنند
 ھک میشود دیده و میگیرد صورت صحبت آنھا و شان والدین با رابطھ

 دباش الزم صورتیکھ در. گیرد صورت مساعدت آنھا با  شکل چی ھب
 .میگیرد صورت استفاده ترجمان کمک از

 

  کشد؟ می طول مدت چی رسانی کمک
 با مشورت با و میگردد آغاز جدی بشکل IAG-V رسانی کمک
 متفاوت مساعدت) طول( زمان مدت. میگردد تنظیم مربوط فامیل
 مشورت از بعد. کشد می طول ماه نو مساعدت مدت اوسط حد است،

 قرار ارزیابی مورد مساعدت پالن شاروالی و نوجوان والدین، با
. میگردد وارد تغییرات آن در باشد الزم صورتیکھ در و میگیرد

 کمک برنامھ گردید، قوی روابط و شد برآورده اھداف زمانیکھ
-IAG کنار در کھ گردد روشن صورتیکھ در. یابد می خاتمھ رسانی

V کمک آن مشورت با بعد است، نیاز دیگری کمک نوع کدام بھ 
 . گردید خواھد جستجو

 

  نمودن معرفی
 نیدوس، نوجوانان، از حفاظت اداره داکتران، منطقوی، ھای تیم

 کھ میتوانند GGD و azc ھا کمپ پناھندھگان، با مساعدت سازمان
: کنند معرفی ذیل ایمیل طریق از را والدین

entreeteam@entrealindenhout.nl 

 

 
 
 
 
 
 

 ً   نھاآ کننده کمک منابع و والدین با مشترکا
 در شان اطفال تربیت جھت والدین ھای آرزو مطابق ما ھای کمک
 .میباشد نماید رشد خانھ در میخواھد کھ طفل آرزو طبق و خانھ محیط

 کمک. دارد قرار اولویت در کننده کمک و خانواده طفل، مصونیت
 هاستفاد با مساوی، حقوق با ھمکار دو عنوان بھ ھم با دینوال و کننده

 اعضایی دید طرز. مینمایند ھمکاری خود، کارشناسی و تجارب از
 ما و است اھمیت با ما برای خودشان وضعیت مورد در خانواده

 .بیابند را خود حل راه خودشان تا مینماییم کمک را خانواده اعضایی
ً  ما  رکا آن باالی و میکنیم تعیین را یدسترس قابل اھداف مشترکا

 و زبان مناسب کھ رسانی کمک پالن یک در اھداف این. مینماییم
 در کھ امکاناتی با IAG-V. میگردد ثبت است خانواده فرھنگ

 سازمان مثال بطور: مینماید ھمکاری است موجود شاروالی
 دباش الزم صورتیکھ در رضاکاران مرکز و گان پناھنده با مساعدت

 . میگردد برقرار تماس GGZ) کولتوریل ترانس( اداره با
 ودخ اطفال تربیوی امکانات خودشان والدین تا اینست ما ھدف اصوالً 

 این از. باشند داشتھ میکنند گی زنده شان فامیل کھ جدید جامعھ در را
 ھک اندازه تا و میگیرد صورت استفاده رسانی کمک عین در امکانات

 خود اطالعات از راستا این در ما. یابد می تقویت است الزم و ممکن
 داریم نظر در اینرا و مینماییم استفاده مختلف ھای فرھنگ مورد در
" من" فرھنگ در و است اھمیت قابل چیز چی" ما" فرھنگ در کھ

 ھای توانمندی دلیل بدین. میباشد اھمیت قابل چیز چی ھالند جامعھ
 و روابط قبیل از دیگری مکیک منابع و میشوند دیده آموزش جدید

 آشنایی آنھا با خود کشور از کھ دوستان ھمچنان و خانواده دوستان
 .میگردد جستجو دارند

 
 

 در مشکالت حل بھ رابطھ در روش
  متعدد ساحات

 تربیت و رشد ساحات در مشکالت حل راستا در اصوالً  IAG-V از
 دیگری بخشھای متوجھ ھمیشھ کمک ولی. میگیرد صورت استفاده

 ھب را خانواده یک و است گذار تاثیر مشکالت آمدن بوجود باالی کھ
 در است الزم مثال بطور. است نیز میسازد مواجھ فعلی وضعیت

 در تطابقت برنامھ دمور در: گیرد صورت بیشتر توجھ ذیل موارد
 والدین انفرادی مشکالت بھ توجھ جامعھ، در گیری سھم جامعھ،

 .مسکن اقتصادی، مشکالت) اعتیاد روانی، صحت مسایل(
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 اطالعات IAG-V مورد در میخواھید آیا
  آورید؟ بدست بیشتر

 داشتھ سوالی) ما با شدن معرفی و( ما کمکھای بھ رابطھ در اگر
 . کنید مراجعھ ما) ورودی( انتری تیم نزد میتوانید باشید

  entreeteam@entrealindenhout.nl: ایمیل آدرس
 00 30 356 088: تلیفون شماره

 انترنت صفحھ روی YOIN و ھوت لیندن درمورد میتوانید شما
 .آورید ستبد اضافی معلومات ما

www.yoin.nl 
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