
 
 
 
 

 ــــدهـهمــاهنگ کننـ
 در شورای خانوادە 

  

DARI



، خانواده، والدیندر آن کودکان،  وشده است  یزیرەبرنام یاست کە بە خوب یاە خانواده جلس یشورا
 .پیدا کنند ی تا در مواقع دشوار راه حل ندیآیبستگان و دوستان گرد هم م

 
را   یاد یز ایکم  تعداد افرادشماست.  یخانواده با همکار یشورا یو اجرا یزیرەمن برنام فەیوظ

در  دارد کە  یبستگ  یاصل  یهاتیشود بە شخصیدعوت م یچە کس نکەیتوان دعوت کرد. ایم
 .ە میباشندرندیگ  میتصماینمورد 

 
را خانواده  یخودش در شورا  بانی پشت کودک شخصشود، پس  دهیشن کودک و حرفهای صدا دیبا

و  یشود شخصیشود و درباره آن صحبت میخانواده بە اشتراک گذاشتە م یشورادارد. آنچە در 
شود یو آنچە گفتە م گریکدیشوند کە از یم  قیکنند تشوی کە شرکت م یاست. همە کسان یخصوص

با درک فرد مورد  دیبامسئلە  نیبە اشتراک گذاشتە شود، ا  گرانی با د معلوماتمراقبت کنند. اگر 
 د.انجام شو و مربوطە نظر

 
 ام و ەدیخانواده آموزش د یمن بە عنوان هماهنگ کننده شورا

 خوب کمک کنم. یهاحل ەرا افتنیخواهم بە شما در یم
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 بعنوان  مواردی کە شما میتوانید از من
 کنندە انتظار داشتە باشید: هماهنگ 

 
خانواده  یشورا دیدانم چرا بایخوانم. من مینمرا در پرونده  موجود دارم و اسناد  یمن نقش مستقل •

 بحث خواهد شد.  یزیوجود داشتە باشد و در مورد چە چ
 

 دارم.را گزارش ارائە  فەیو در مواقع خاص وظ رازدار هستممن  •
 
 کنم. یخانواده آماده م یو آنها را قبل از جلسە شورا رمیگیمن با همە شرکت کنندگان تماس م •

 
اتاق   یعمل  یهاە. من از جنبمیکنیم دایخانواده پ یشورابرگزاری  یبرا خیتار کیما با هم  •

 کنم.ی مراقبت م ییرایجلسات و پذ
 
و   -خواهد بود  جلسە یکودک، سخنران و منش بانیپشت یکە چە کس گیریمی متصمیم  دیگربا هم •

 . خواهم کردآماده  شانفیانجام وظا ی من همە را برا
 
  دایشما پ یبرا ینیگزیجا یهاەکنم رایم یکند، سع مشارکت یک ی زیتواند بە صورت فن یاگر کس •

 .در جلسە حضور داشتە باشیدکنم تا 
 
بدون   ، شماخانواده یشورا جلسە  یانیکنم. در قسمت میم یمن بخش اول و آخر جلسە را رهبر •

 .دیکن یبحث م دیگریک مسئولین با  ریحضور من و سا
 
کە قرار است برنامە مکتوب داشتە باشند، آن را   یکسان از  اطمینان حاصل خواهم کردمن  •

 .خواهند کرد افتیدر
 
 .خانواده هستم یریگیپ ی خانواده در شوراها یشوراجلسات معموالً هماهنگ کننده  نم •
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