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

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

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
ﮐﺎر ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪن ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﺎ ،ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای اطﻔﺎل و اﻣﺴﺎل اﯾﻨﮭﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﺸﺎر زﯾﺎد
ﻣﯿﮕﺮدد .وﻟﯽ ﺣﻞ ﻧﻤﻮدن ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﮫ زﻧﺪه ﮔﯽ ﻧﺰد
ﺧﻮدﺗﺎن ،ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ از دﺳﺖ دادن ﺧﺎﻧﮫ و زﻧﺪه
ﮔﯽ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻖ
را در زﻧﺪه ﮔﯽ ﺑﺠﺎ ﻣﯿﮕﺬارد.
ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺮ ﻋﻼوه اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺮﺑﯿﻮی اطﻔﺎل ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ
ھﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﻮد ،ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی وﯾﮋه ﺧﻮد
را دارد .دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﺮای ھﻤﭽﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮﻣﻮﺳﺴﮫ ﻟﯿﻨﺪن
ھﻮت  IAG-Vﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟﺪی در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯿﺪارد.

ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن ﺛﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻮﺳﺖ

ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺷﺮاﯾﻂ طﻮری واﻗﻊ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای
ﻣﺪت ﻣﺘﺪاوم ﺟﺪا از ھﻤﺪﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﮔﯽ ﻧﻤﻮده اﻧد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺪﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮑﯽ از اطﻔﺎل ﻗﺒﻼً ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﺑﻌﺪ از ﭘﯾوﺳت ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﮐﻮر دوﺑﺎره ﺛﺒﺎت
ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺂﺑﺪ .ﺑﺎز ﯾﺎﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ
ﺳﺎده ﮔﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ .در ھﻤﭽﻮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی
)ﻣﺸﮑﻼت( ﻣﺘﻌﺪد وﺟﻮد دارد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎﻟﻨﺪ و ﮐﺸﻮر اﺻﻠﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ.
از زاوﯾﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻢ را دارد .طﺒﻖ ﻓﺮھﻨﮓ
ھﺎﻟﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﮑﺸﺎف ﻓﺮدی ﻓﮑﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .از
ﻧﻮ ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﺗﺎ در ھﻨﮕﺎم ﻓﺮار و ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺪون
ﻓﺎﻣﯿﻞ در ھﺎﻟﻨﺪ زﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ طﺒﻖ اﺻﻮل ﻓﺮد ﻣﺤﻮری ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﯾﮏ ﻧﻮ ﺟﻮان ﺑﮫ ھﺎﻟﻨﺪ ﻣﯿﺂﯾﺪ ،ﻧﻮ ﺟﻮان ﻣﮑﻠﻒ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺠﺪدا ً وارد ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯽ ﮔﺮدد و ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از
واﻟﺪﯾﻨﺶ ﺧﻮد را ﻋﯿﺎر ﺳﺎزد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل واﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻮﺟﻮان ﺗﮑﯿﮫ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﻮن او ﺗﺎ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﯾﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد و ﻗﺒﻞ از
ﯽ ﻧﻤﻮده .در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﮐﺜﺮاً ﺗﻄﺎﺑﻘﺖ
آﻧﮭﺎ ﻣﺴﯿﺮ را ط ّ
ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﮫ رﻧﮓ ﺑﺪھﻨﺪ ،در ھﻤﭽﻮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در رواﺑﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻧﻘﻞ
ﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ھﻨﻮز ﺗﮑﯿﮫ ﮔﺎه درﺳﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺮای اﻋﻀﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده دﺷﻮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ اﯾﻦ داﺋﺮه ﺗﻨﺶ را
ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و از آن ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻣﯿﮕﺮدد

ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ٰ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺪون ﻣﺴﺎﻋﺪت اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ در ھﻤﮫ اﻣﻮرزﻧﺪه ﮔﯽ
ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد ﺑﯿﺂﺑﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻄﺎﺑﻘﺖ و
ﺳﮭﻢ ﮔﯿﺮی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺨﺼﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺮﺑﯿﻮی
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺨﮭﺎی را ﮐﮫ آﻧﮭﺎ )واﻟﺪﯾﻦ( طﺒﻖ ﻋﺎدت ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ھﺎﻟﻨﺪ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد و ﯾﺎ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯘﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ را ﮐﮫ آﻧﮭﺎ روزاﻧﮫ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﮫ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺧﺮاب اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺸﮑﻞ دواﻣﺪار ﺑﺮھﻢ ﺧﻮرده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮد ،ﺧﻄﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺎﻣﯿﻞ
ﺑﻼﺧﺮه ﻧﺘﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﮫ درﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﻮی را ﺑﺮای اطﻔﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﻣﮭﯿﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

onderdeel entrea lindenhout

ﻣﺴﺎﻋﺪت از زاوﯾﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺟﺪی در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ
ﻻزم ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد ،ﭼﻮن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ
درﺳﺘﯽ درک ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﺪام ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار دارد .ﻣﺸﻮرﺗﮭﺎی
ﺗﺮﺑﯿﻮی ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را در راﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺗﺮﺑﯿﻮی و ﺣﻮﺻﻠﮫ
ﻣﻨﺪی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺿﻤﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﺎ در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ اطﻼﻋﺎت دارﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺑﻮط و ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎﻟﻨﺪ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺪون از دﺳﺖ دادن ھﻮﺋﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻً اﻗﺪام
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺗﺎ )ﮐﻤﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ( ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ و اﻧﮑﺸﺎف ﺳﺎﻟﻢ اطﻔﺎل
ﻣﺠﺪا ً اﺣﯿﺎ ﮔﺮدد.

ھﺪف IAG-V

ھﺪف ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﻋﺪت اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺎ اﻋﻀﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺗﻮازن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﯿﺂﺑﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺻﺤﺒﺖ از
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ در آﻧﺼﻮرت ﯾﮑﯽ از اھﺪاف ﻣﺸﺨﺺ
اﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎﻟﻨﺪ اﻧﮑﺸﺎف دھﺪ
و طﺒﻌﺎ ً ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﮫ ﺑﺎ او ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺂﺑﺪ.
ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ در ﻧﻘﺶ ﺷﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻒ ﺧﻮد را )ﻣﺠﺪدا ً( ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯿﺂﺑﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﺷﮭﺎی
ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺷﺎن ،رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اطﻔﺎل و طﺒﻖ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎﻟﻨﺪ
از ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺧﻮد دارد.

 IAG-Vﻣﺨﺼﻮص ﮐﺪام اﻓﺮاد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟

 IAG-Vﺑﺎ آﻧﻌﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ اطﻔﺎل و ﯾﺎ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﻦ  ۰اﻟﯽ  ۲۳ﻗﺮار داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻦ ۱۸
ﺳﺎل طﺒﻖ اﺻﻮل  INDواﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﻨﻈﻮر از آﻧﻌﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﻐﻠﻖ
)ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯽ( داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺷﺪه )ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮده( ﻧﺎﺷﯽ
از ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را در ھﺎﻟﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی اﺳﺖ ﮐﮫ اطﻔﺎل ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارﻧﺪ:
ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ در ﯾﮏ ﺷﮭﺮ ﯾﺎ ﺷﺎرواﻟﯽ زﻧﺪه ﮔﯽ
•
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
• در ﻣﻮرد ﺷﺎن از اﻟﺤﺎق ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﺤﺒﺖ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد
ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
•
ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و اطﻔﺎل ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﮑﻼت در ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﮕﺮدد.
• دﻟﯿﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت در آن ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ واﻟﺪﯾﻦ در
ﮐﺸﻮر ﺧﻮد اطﻔﺎل ﺷﺎﻧﺮا طﺒﻖ ﻋﺎدت ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ درھﺎﻟﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ طﻮری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﻓﺎﻣﯿﻞ اطﻔﺎل ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮد
• ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﮐﺮدار و رﻓﺘﺎر
ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺑﺮای رﺷﺪ اطﻔﺎل آﻧﮭﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺂﯾﺪ

•
•

•

ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ اطﻔﺎﻟﯾﮑﮫ از اﺳﺗﻌداد ﻋﺎدی ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد در
رﺷد ﺧود در ﺳﺎﺣﮫ زﺑﺎن ،ﺣرﮐﺎت و ﻣﺳﺎﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  -ھﺎﺗﻔﯽ
ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﮔﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد
ﺗﺣت ﻓﺷرا ﻣﺳﺎﯾل ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﻧﺎھﻧده ﮔﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗن ،اﻧﺗظﺎر
طوﻻﻧﯽ در ﮐﻣپ ﭘﻧﺎھﻧده ھﺎ ،ﭘروﺳﮫ ﭘﻧﺎھﻧده ﮔﯽ ،ﭘروﺳﮫ اﻟﺣﺎق
ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده و در اﺛر ﻣوﺟودﯾت ﻣوارد ﻣﺗذﮐره ﻣدت طوﻻﻧﯽ از
ھﻣدﯾﮕر ﺟدا زﻧده ﮔﯽ ﻧﻣودن
ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻋﺎدت ﺧﻄﺮﻧﺎک اطﻔﺎل و ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل،
ﻗﻤﺎر ﺑﺎزی ،اﺳﺘﻔﺎده )ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه( ﻣﺸﺮوب و ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر.

 IAG-Vدر ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای آﻧﻌﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﮐﮫ در ﮐﻤﭗ AZC
زﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ھﻨﻮز اﻣﯿﺪواری ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﻣﻮر ﺗﺮﺑﯿﻮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ در
آﻧﺼﻮرت ﺗﺒﻌﺎ ً ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﺪن ھﻮت در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ ﺑﺪﺳﺖ
آوردن ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن ﺳﻮاﻻت ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد.

ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ً ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﮭﺎ

ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ آرزو ھﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ اطﻔﺎل ﺷﺎن در
ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﮫ و طﺒﻖ آرزو طﻔﻞ ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ در ﺧﺎﻧﮫ رﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ طﻔﻞ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد .ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪه و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دو ھﻤﮑﺎر ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﺠﺎرب و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،ھﻤﮑﺎری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .طﺮز دﯾﺪ اﻋﻀﺎﯾﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ
اﻋﻀﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮐﻤﮏ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن راه ﺣﻞ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ً اھﺪاف ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺑﺎﻻی آن ﮐﺎر
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ .اﯾﻦ اھﺪاف در ﯾﮏ ﭘﻼن ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﺑﺎن و
ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯿﮕﺮدد IAG-V .ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ در
ﺷﺎرواﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ھﻤﮑﺎری ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ :ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﮔﺎن و ﻣﺮﮐﺰ رﺿﺎﮐﺎران در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ اداره )ﺗﺮاﻧﺲ ﮐﻮﻟﺘﻮرﯾﻞ(  GGZﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮدد.
اﺻﻮﻻً ھﺪف ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﺗﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮدﺷﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺮﺑﯿﻮی اطﻔﺎل ﺧﻮد
را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﮫ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺷﺎن زﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﻋﯿﻦ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺗﺎ اﻧﺪازه ﮐﮫ
ﻣﻤﮑﻦ و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از اطﻼﻋﺎت ﺧﻮد
در ﻣﻮرد ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ و اﯾﻨﺮا در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ
ﮐﮫ در ﻓﺮھﻨﮓ "ﻣﺎ" ﭼﯽ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ و در ﻓﺮھﻨﮓ "ﻣﻦ"
ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎﻟﻨﺪ ﭼﯽ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اھﻤﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ھﺎی
ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﮑﯽ دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ رواﺑﻂ و
دوﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ھﻤﭽﻨﺎن دوﺳﺘﺎن ﮐﮫ از ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ
دارﻧﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮕﺮدد.

روش در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت در
ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺘﻌﺪد

از  IAG-Vاﺻﻮﻻً در راﺳﺘﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت در ﺳﺎﺣﺎت رﺷﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .وﻟﯽ ﮐﻤﮏ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺨﺸﮭﺎی دﯾﮕﺮی
ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﮫ
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯿﺴﺎزد ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻻزم اﺳﺖ در
ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد :در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻄﺎﺑﻘﺖ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺳﮭﻢ ﮔﯿﺮی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﻔﺮادی واﻟﺪﯾﻦ
)ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺻﺤﺖ رواﻧﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد( ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺴﮑﻦ.

ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺎ آﮔﺎھﯽ و ﺗﺠﺎرب ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎری ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و اطﻔﺎل ﺑﺎ
ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﮭﺎﺟﺮت دارﻧﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﯿﻢ  IAG-Vﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻨﻮع
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮدﺷﺎن دارای ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ
و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس طﺒﻖ ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ را درک ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺎﻋﺪت از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﮫ
ﻋﺮﺿﮫ آن ﺑﺴﺘﮫ ﮔﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮاده در آن ﻗﺮار
دارد .ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن ،ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻮدن ،رھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ و
ﻣﺴﺎﻋﺪت در اﻣﻮر ﺗﺮﺑﯿﻮی ﻣﺒﻨﺎ ﮐﻤﮏ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ .ﻣﺎ طﺒﻖ ﻗﺮار
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اوﻗﺎت رﺳﻤﯽ ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯿﺪارﯾﻢ
ﻗﺒﻠﯽٰ ،
ﺻﺤﺒﺖ ھﺎ و ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ ھﺎ اﺻﻮﻻً در ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت واﻟﺪﯾﻦ/ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی دﻋﻮت ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ
ﺑﺸﮑﻞ ﺧﺎص ﺑﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﮫ اطﻔﺎل /ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ در دو دﻧﯿﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪه ﮔﯽ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻼت اطﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺑﻌﺪ در آن
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎن و آﻧﮭﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد و دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﭼﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ
از ﮐﻤﮏ ﺗﺮﺟﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﭼﯽ ﻣﺪت طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ؟

ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ  IAG-Vﺑﺸﮑﻞ ﺟﺪی آﻏﺎز ﻣﯿﮕﺮدد و ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ
ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮕﺮدد .ﻣﺪت زﻣﺎن )طﻮل( ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ ،ﺣﺪ اوﺳﻂ ﻣﺪت ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻮ ﻣﺎه طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻮرت
ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ،ﻧﻮﺟﻮان و ﺷﺎرواﻟﯽ ﭘﻼن ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮد و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ در آن ﺗﻐﯿﯿﺮات وارد ﻣﯿﮕﺮدد.
زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ اھﺪاف ﺑﺮآورده ﺷﺪ و رواﺑﻂ ﻗﻮی ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﻤﮏ
رﺳﺎﻧﯽ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ روﺷﻦ ﮔﺮدد ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر IAG-
 Vﺑﮫ ﮐﺪام ﻧﻮع ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت آن ﮐﻤﮏ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدن

ﺗﯿﻢ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻮی ،داﮐﺘﺮان ،اداره ﺣﻔﺎظﺖ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﻧﯿﺪوس،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺎ ﭘﻨﺎھﻨﺪھﮕﺎن ،ﮐﻤﭗ ھﺎ  azcو  GGDﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﮫ
واﻟﺪﯾﻦ را از طﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ذﯾﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
entreeteam@entrealindenhout.nl

آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ در ﻣﻮرد  IAG-Vاطﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ؟

اﮔﺮ در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮑﮭﺎی ﻣﺎ )و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺎ( ﺳﻮاﻟﯽ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺰد ﺗﯿﻢ اﻧﺘﺮی )ورودی( ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
آدرس اﯾﻤﯿﻞentreeteam@entrealindenhout.nl :
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﯿﻔﻮن088 356 30 00 :
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﻣﻮرد ﻟﯿﻨﺪن ھﻮت و  YOINروی ﺻﻔﺤﮫ اﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
www.yoin.nl
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