ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از واﻟدﯾن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﮫ واﻟدﯾن و ﯾﺎ از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﻧزدﯾﮏ ﯾﮏ ﮐودک ﯾﺎ ﻧوﺟوان ﯾﻔر ﺗﺎ ھﯾﺟده ﺳﺎﻟﮫ
ھﺳﺗﯾد ﻣﺷﺎوره و راھﻧﻣﺎﯾﯽ راﯾﮕﺎن ﻣﯽ دھد.
ﻣﺳﺎﺋل ﮐﻣﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﻣﮭم ﺗر از راﺑطﮥ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐودﮐﺎﻧﻣﺎن ھﺳﺗﻧد و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐودﮐﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﯾﮏ وظﯾﻔﮥ ﻓوق اﻟﻌﺎده
ﺑﺎﺷد وﻟﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾﺗواﻧد ﺳﺧت و دﺷوار ﻧﯾز ﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﺑن ﮐودک ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ھﺳﺗﯾد وﻟﯽ ﮔﺎھﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑرای ﺷﻣﺎ ھم ﺳﺧت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ واﻟدی ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد .اﯾن ﻣورد ﻣﯾﺗواﻧد ﮔﺎھﯽ در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺑﭼﮫ دار اﺣﺳﺎس
ﺷود.
ﮔﺎھﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت داد و ﺑﯾداد و دﻋوای زﯾﺎد در ﺷراﯾط روزﻣره راﺑطﮫ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﺑﮑﺷد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧد
ﺑﺧواﺑد و ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻣﮭد ﮐودک ﺧود را دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .و ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻘوﯾت ﮐودک ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
در اﯾن ﺻورت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧود ﺷﻣﺎ در ﻧﻘش واﻟدی ﺧود ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺗﻐﯾﯾری را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐودک اﺳت
اﻧﺟﺎم دھﯾد.

ﻣﺎ ﮐﯽ ھﺳﺗﯾم؟
ﮔروه ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از واﻟدﯾن ﯾﮏ ﮔزﯾﻧﮥ راﯾﮕﺎن ﻣﺷﺎوره اﺳت .در اﯾﻧﺟﺎ دو ﻧﻔر ﻣﺷﺎور ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ وظﯾﻔﮥ ﺣﻔظ
اﺳرار دارﯾم و ﭘروﻧدۀ ﭘزﺷﮑﯽ ﻧﻣﯾﻧوﯾﺳﯾم .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺗرﺟم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﺗرﺟم ﻣﯾﮕﯾرﯾم.
ﮔروه ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از واﻟدﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﭼﺎﻟش ھﺎی روزﻣره راھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﻣﺷﺎوره ﻣﯽ دھد و اﺑزار ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای
ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﮐودﮐﺗﺎن در ﺷراﯾط ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ دھد .ﻣﺎ ﺑﺎ واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺑﺳﺗﮕﺎن ﻧزدﯾﮏ ﮐودﮐﺎن ﺻﻔر ﺗﺎ ھﯾﺟده
ﺳﺎﻟﮫ دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﺻورت ﻓردی ﯾﺎ ﮔروھﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺷﺎوره ﻣﯽ دھﯾم.
ھدف ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن ﺑﺗواﻧﯾد در ﺻورت ﻧﯾﺎز ھر ﭼﮫ زودﺗر راھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﯾرﯾد .اﯾن
ﮐﻣﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت اﻧﻔرادی ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ و ﺧﺎﻧوادۀ ﺷﻣﺎ ﺗرﺗﯾب داده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻣﺎ ﺑﺎ ھم ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ راه ﺣل ﻣﺷﺗرک و ﺗﻘوﯾت راﺑطﮫ و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﮐودﮐﺗﺎن ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﻣﺎ در ﺻورت ﻟزوم ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﻣﮭدﮐودک ،ﻣدرﺳﮫ ،ﻣراﮐز ﺧﺎﻧواده و ﯾﺎ اﺳﺗﺎﻧداری ﻣﻧطﻘﮫ وﺳﺗر ﺑوﺗن ﻧﯾز
ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯾداﻧﯾد ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ در ﻣورد ﻧﻘش واﻟدی ﺧود ﺳواﻻﺗﯽ دارﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﺎ در ﮔروه
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ار واﻟدﯾن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﺷﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾد!
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foraldrasupporten@skelleftea.se
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 (Skellefteå kommunدﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.

