
 "نیوالد لیدر مورد "تحم نیوالد یمعلومات برا

چه؟ یعنی نیوالد لیتحم                                                                                                               

که  یشخص یبرا تواندیم یاو به خطر مواجه شود شهروال شرفتیرشد و پ شودیدارد، که باعث م یجوان مشکالت کی ایکودک  کی اگر

شده است، که  میمشخص و تنظ فهیچند وظ ای کی" نیوالد لیکند. "تحم نی" را تعنیوالد لیارد، "تحمطفل است/ بر او حق حضانت د یول

کنند یکمک به فرزندشان عمل یتا آنها را برا سازدیم وظفرا م نیوالد یدر آن شهروال .   

سالم کودک  شرفتیدر رشد و پ تیکمک و حما ییتوانا نیکند، که والد یابیارز یکه شهروال شود،یداده م یفقط در صورت نیوالد لیتحم

  .خودرا دارند

: را موظف سازد نیوالد لیذ فیدر مورد انجام وظا تواندیم یبه عنوان مثال، شهروال   

 .روندیحاصل کنند که فرزندانشان به مکتب م نانیاطم

  .شرکت کنند شودیم ریکه در مکتب در مورد فرزندانشان دا یدر جلسات

 .کنند یاوقات فراغتشان همراه یها تیان را در فعالفرزندانش

  .ندیآ یساعت مشخص به خانه م کیحاصل کنند که فرزندانشان در  نانیاطم

 .رندیبگ ییکودکان مشوره و راهنما تیدر مورد ترب

 ., شرکت کنندکندیم ریدر مورد حل مشکالت فرزندانشان دا یکه شهروال یدر جلسات

نیوالد لیتحم چرا "  

 .فرزندانشان است تیدر ترب نیوالد تیمربوط به آن، کمک و حما فی" و وظانیوالد لیاز "تحم هدف

 یول رند،یبه عهده بگ نیوالد ثیشان را به ح یها تیمسوول توانندیهستند، که م یتیاست، که در وضع ینیوالد ی" برانیوالد لیتحم"

 ی, و براکندیرا کمک م نیوالد یوجود داشته باشد, شهروال یازین نکهیورت ادارند. در ص ازین زین تیمورد به حما نیهمزمان در ا

  .خواندیمالقات فرا م کی"به نیوالد لیدر مورد "تحم شتریمعلومات ب

 

" چه گونه است؟نیوالد لی"تحم مالقات   

  .کندیمالقات در مورد آن دعوت م کیدهد, به  بی" را ترتنیوالد لی"تحم نکهیقبل از ا یمعمول شهروال بطور

.  کنندیشرکت م نیترجمان با والد کی ازیو در صورت ن یاز شهروال یمشاور اجتماع کیاست، که در آن  یجلسه همکار کی مالقات،

 شرفتیپ کمک به رشد و یرا برا ییچه کار ها نیوالد نکهیبر ا یی, راه حل هاگرید کیاست تا بتوان در مشارکت با  نیهدف جلسه ا

 جادیفرزندانشان ا یو کار را برا لیتحص یفرصت ها توانندیچگونه م نیوالد نکهیکرد. همچنان در مورد ا دایفرزندانشان انجام دهند, پ

  .شودیکنند, صحبت م

   

و  فیکدام وظا نکهیدر مورد ا یبرنامه کار کی نیهمراه با والد دیبا ی" شهروالنیوالد لیتوجه به جلسه برگزار شده در مورد "تحم با

  .دهد بیو ترت هیخود را انجام دهند, ته یها تیبتوانند مسوول  نیساز آن باشد تا والد نهیزم تواندیها م تیمسوول

  .شود هم بحث و تبادل نظر خواهد شد یریگیتعهدات بعمل آمده چگونه پ ندهیمورد که در آ نیشده در ا ریجلسه دا در



 

خودرا انجام ندهند و  یها تیو مسوول فیتعهدات به عمل آمده در مورد وظا نیاست، که اگر والد نی"چننیوالد لیدر مورد "تحم قانون

   دیخانه را محدود نما هیپول کمک کرا نیپول اطفال را قطع کند، و همچن دیبا یمورد وجود نداشته باشد، شهروال نیمؤجه هم در ا لیدال

 

نیوالد یها تیدر مورد مسوول لمیف  

 یها یو در مورد همکار ن،یوالد یها تیرا در مورد مسوول یلمیف دیتوانیشما م Socialstyrelsen.dk /forældrepålæg تیدر سا

 .دیینما دایکودکان پ شرفتیدر مورد رشد و پ یاجتماع نیمعلمان، و مشاور ن،یوالد انیمهم م

 


