
 

 هؼْرت خاًْادٍ
یکَ هی خْاٌُذ رّاتظ تِتز را تاُوذیگز ّ اطفال ػاى تزلزار کٌٌذ، ئدّلت آطتزالیا خذهات هؼْرت خاًْادٍ را تزای خاًْادٍ ُا

 ْیل هی کٌذ تا ایؼاًزا در طی ایام پُزفؼار کوک ًوایذ.تو

 هشورت خانواده چو است؟

رّاتظ در دچار هؼکالت کَ اػخاؿی را خاًْادٍ هؼْرت  هؼْرت دُی تذت لاًْى خاًْادٍ.اطوی اطت تزای هؼْرت خاًْادٍ 

اطفال ّ اػضای خاًْادٍ ػاى در سهاى اسدّاج، جذایی یا طالق ا رّاتظ ػاًزا تیا هْضْػات ػخـی تا ُظتٌذ کوک هی کٌذ ػاى 

  تِتز ادارٍ کٌٌذ.

، تاى یا یک ػضْ دیگز فاهیل ، هؼکالت تیي ػوا ّ ُوظزآسردٍادظاطات ی تْاًذ ػاهل هْضْػاتی هاًٌذ ه ٍهؼْرت خاًْاد

  هالی تاػذ.تذاتیز تزتیثات جذیذ سًذگی ّ هْضْػات هزتْط تَ اطفال تاى ّ 

 اشتراک کرد؟ هرت خانوادچرا باید در هشو

داػتي  رّاتظ ُویؼَ یک کار طادٍ ًیظت.طالن ًگِذاػتي  رّاتظ هی تْاًذ در هزادل هختلف سًذگی ها تزّس کٌذ.تیي هؼکالت 

 وا تَ کوکػیک هؼکل هؤلتی تذاى هؼٌی ًیظت کَ راتطَ ػوا دچار هؼکل تاػذ هگز هوکي اطت ًوایاًگز ایي اهز تاػذ کَ 

تذر ػاى هی تْاًذ سّج ُا را رٌُوایی ّ دوایت کٌذ تا اس ػِذٍ هؼکالت سًذگی  ٍهؼْرت خاًْاد ضزّرت داػتَ تاػیذ. اًذکی

 آیٌذ.

در ایي چٌیي هْالغ، ّالذیي تایذ  هی تْاًذ تاػث دفع رّاتظ خاًْادگی ارسػوٌذ گزدد دتی تؼذ اس سهاى جذایی. ٍهؼْرت خاًْاد

تا  تزخْرداطفال دارای ادظاطات ّ ػْاطفی ُظتٌذ کَ هوکي اطت فِن ّ طزس  .تاػٌذاطفال ػاى ّ ؿالح هـلذت یؼتز تَ فکز ت

 ًثاػذ.ای طادٍ کار آى 

 بروند؟ هچو کسانی هی توانند بو هشورت خانواد

توام خاًْادٍ  ػوا هی تْاًیذ تطْر اًفزادی، دًّفزی یا یک هؼاّر خاًْادگی هی تْاًذ اػخاؽ تالغ، جْاى، سّج ُا ّ اطفال ػاًزا کوک کٌذ.

 تزّیذ. ٍتَ هؼْرت خاًْاد

 درصورتیکو احساش اهنیت نکنن چو اتفاق خواىد افتاد؟

ًگزاًی اگز ػوا کذام  خاؿی تَ هٌظْر دفاظت ّ هـؤًیت هؼتزیاى ّ کارهٌذاى خْیغ اطت.ذاتیز تدارای  ٍادخذهات هؼْرتی رّاتظ خاًْ

تَ سّدتزیي فزؿت هوکٌَ اظِار  ٍاطفال تاى داریذ، لطفاً هْضْع را تزای کارهٌذاى هؼْرت خاًْاد راجغ تَ اهٌیت یا هـؤًیت خْد یا

  تذاریذ.

 چو فایده ای دارد؟ هاگر نوی خواىید دوباره باىودیگر یکجا شوید، هشورت خانواد

را کوک هی کٌذ تا راجغ تَ ّالذیي  تِتز هماتلَ کٌٌذ.ػاى هی تْاًذ تَ سّج ُا کوک کٌذ تا تا تغیزات ّاردٍ  تؼذ اس جذایی  ٍهؼْرت خاًْاد

لاًْى خاًْادٍ ّالذیي را تؼْیك هی کٌذ تا   تـوین درطت تگیزًذ.  تؼذ اس جذاییػاى اطفال طزپزطتی هؼتزک تزتیَ ّ تزتیثات ّ طزس 

 تَ ػْف رفتي تَ هذکوَ دل کٌٌذ.تیي خْد اختالفات خْیؼزا هثٌی تز اطفال ػاى 



 هی تْاًذ در هْرد اختالف ًظز تز طز تمظین جایذاد ًیش کوک کٌذ. ٍهؼْرت خاًْاد

 ههحاکن و هشورت خانواد

یک  ـوین گزفتیذ کَ در هْرد اطفال تاى تَ هذکوَ تزّیذ، تاسُن هوکي اطت ػوا تا یک هؼاّر خاًْادٍ هؼْرت کٌیذ.اگز ت

یک هؼاّر خاًْادٍ در طْل هذت جزیاى دػْی هؼْرت تا هذکوَ هی تْاًذ فیـلَ کٌذ کَ ػوا ّ ُوظز یا ػزیک سًذگی تاى تایذ 

تـْرت  هؼکالت تاًزا هْرد تذث لزار دادٍ ّ طؼی کٌیذ کَ راجغ تَ هْاظثت، رفاٍ ّ تزتیَ اطفال تاى تَ هْافمت تزطیذ.کٌیذ تا 

 ػیذ.زدٍ تاٌذ هگز ایٌکَ ػوا ًخظت تا یک هؼاّر خاًْادٍ ؿذثت کػوْم، هذکوَ دکن تزتیَ ّ طزپزطتی طفل را ؿادر ًوی ک
 ایي اهز هوکي اطت در تؼضی هْارد السم ًثاػذ )هاًٌذ لضایای ػاجل(.

 اطفال نیس هوجود است؟آیا هشورت دىی برای 

 تلَ، هؼْرت خاًْادٍ تزای توام اػضای فاهیل تؼوْل اطفال هی تاػذ.

 لاًْى خاًْادٍ تَ اطفالیکَ اس ًادیَ جذایی یا طالق هتاثز هی گزدًذ اجاسٍ هی دُذ کَ اس خذهات هؼْرت خاًْادٍ هظتفیذ ػًْذ.
 اطفال تاػذ.راجغ تَ  یک هؼاّر خاًْادٍ تایذ دارای هِارت ُای خاؽ هؼْرت دُی

 چو زهانی هی توانن یک هشاور خانواده را ببینن؟

تِتز ُزلذر سّدتز تا هؼاّر خاًْادٍ ؿذثت کٌیذ، ُواًمذر هؼاّر هی تْاًذ  لاتل دطتزص هی تاػذ.وَ ّلت هؼْرت خاًْادٍ ُ

 ػوا را کوک کٌذ.

تذّى اسدّاج، تؼذ اس جذایی یا طالق ّ یا در  ییاس اسدّاج، در سهاى اسدّاج یا راتطَ سًذگی یکجاایي هؼْرت هی تْاًذ لثل 

ػوا هی تْاًیذ یک هؼاّر خاًْادٍ را راجغ تَ هْضْػاتیکَ تاالی اطفال تاى تاثیز هی گذارد  سهاى اسدّاج هجذد ؿْرت گیزد.

اگز ػوا اس ُن جذا ػذٍ ایذ، هی تْاًیذ تا یک هؼاّر   . زدٍ تاػیذکاسدّاج یا تاُن یکجا سًذگی گاُی تثیٌیذ، ؿزفٌظز اس ایٌکَ ػوا 

در لظوت را هؼاّریي خاًْادٍ هی تْاًٌذ ػوا  خاًْادٍ هؼْرت کٌیذ ؿزفٌظز اس ایٌکَ الذاهات لاًًْی را ػزّع کزدٍ تاػیذ یا ًَ.

هظؤلیت هثٌی تز تَ هْافمَ رطیذى  هْردهؼکالت ػاطفی تاى سهاًیکَ دچار هؼکالت تا ُوظز یا ػزیک سًذگی تاى ُظتیذ یا در 

 ُای تزتیَ ّ طزپزطتی اطفال تاى، کوک کٌٌذ.

 در زهاى هشورت خانواده چو چیس ىا اتفاق هی افتد؟

یک هؼاّر خاًْادٍ ًخظت تؼْیغ ُا ّ هؼکالت تاًزا گْع هی کٌذ ّ طپض ػوا را در لظوت پیذا کزدى جْاتات آًِا کوک هی 

 کٌذ.

 یک هشاور خانواده چگونو هعلوهات را براین ارائو هی کند؟

هزتْط تَ ایي هی ػْد کَ در کذام هْضْع ایي  .کٌذارجاع هزتْطَ هفیذ  تَ خذهاتػوا را ّ تذُذ هؼلْهات تزایتاى هوکي اطت 

تاًزا هظتذکن طاسیذ، در یک خاًْادٍ هخلْط فؼلی راتطَ هی خْاُیذ آیا ػوا یک راتطَ جذیذ داریذ؛  –لظوت راتطَ لزار داریذ 

گزفتي اگز ػوا اسدّاج کزدٍ ایذ ّ در فکز طالق  جذا ػْیذ؟ُوذیگز  اسسًذگی هی کٌیذ؛ طؼی هی کٌیذ کَ تاُن هـالذَ کٌیذ یا 

ُظتیذ، هؼْرت خاًْادٍ تایذ هؼلْهات را راجغ تَ خذهات هْجْدٍ جِت کوک کزدى تَ هـالذَ )هگز ایٌکَ ایؼاى هؼتمذ تاػٌذ کَ 

 اهکاى هـالذَ اؿالً هْجْد ًثاػذ( تزایتاى تذُذ.

، هؼْرت خاًْادٍ تایذ هؼلْهات را راجغ تَ پالى ُای تزتیَ ّ طزپزطتی اطفال ّ ُظتیذاطفال دارای اگز ػوا جذا ػذٍ ایذ ّ 

 جْدٍ دیگز )هاًٌذ دل هٌاسػات خاًْادٍ( جِت کوک تَ ػوا تذُذ.خذهات هْ

 آیا هشورت خانواده هحرهانو است؟

 اتزاس هی داریذهؼْرت دُی تزای یک هؼاّر خاًْادٍ  ْرت ػوْم ُزچیشی را کَ در طی جلظاتطثك لاًْى خاًْادٍ تـ

ّلی، ػوا  طتثٌای تؼضی هْارد هاًٌذ جلْگیزی اس خطز جاًی تزای یک ػخؾ یا ارتکاب یک جزم.تَ ا –هذزهاًَ تالی هی هاًذ 

 طاسیذ.تاى ّاضخ تایذ ػزایظ هذزهیت را تا هؼاّر خاًْادٍ 



 ین توام هی شود؟هشورت خانواده چقدر برا

اگز ػایذ تاى کن اطت یا دچار هؼکالت هالی ُظتیذ،   ًظز تَ تْاى هالی تاى فزق هی کٌذ. خذهات هؼْرت رّاتظ خاًْادٍ فیض 

ل لطفاً هؼْرت خاًْادٍ را در جزیاى لزار دُیذ سیزا خذهات هؼْرت رّاتظ خاًْادٍ دارای تزتیثات خاؿی تَ هٌظْر دـْ

  اطویٌاى اس دطتزطی ػوا تَ هؼْرت خاًْادٍ اطت.

 چطور هی توانن با یک هشاور خانواده تواش بگیرم؟

تیي  3000 050 123تزای کظة هؼلْهات تیؼتز ّ جشئیات تواص تا ایي خذهات، تا لیي هؼْرت رّاتظ خاًْادٍ تَ تیلفْى 

)تَ اطتثٌای رخـتی ُای  عصر بروزىای شنبو 4صبح الی  30 ّشب بروزىای دوشنبو الی جوعو  0صبح الی  0طاػات 

ُوچٌاى هی تْاًیذ اس ّیة طایت اًتزًتی رّاتظ خاًْادٍ تَ آدرص  ػوْهی( سًگ تشًیذ.
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