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هل لأل " ينة المعا "  توضيح  (ARABISCH) 
 
 
 

 حضرات األ هالً المحترامٌن

.فً حٌا تكم بعد الحكم القضا ئً تمرون فً مرحلة تغٌر ٌة و ال تد رون كٌف ٌكون تطَور األمور( أوال دكم)أنتم و أطفالكم   

.أ نتم تتمنو نا حالً سر ٌعاً لمشكلتكم العا ئلٌة و حكم قضاء عاد ل   

. ما تكو ن المششكلة األ كبر هً الحل األ نسب لراحة األوالدغا لباً   

ى أوالدهم لكً ٌرابؤا األوالد عل( ألكفٌل)و كٌف سوف ٌكون القٌم  من أٌن و متى, غالباً لٌس من الواضح  لأل هل و القضاء 

أو | ً مجال علم النفس قد ٌطلب معاٌنة من أ خصا ئً ف, ٌحكم إذا إ حتاج القضاء لتوضٌحا ت أو سع لكً , بأفضل حال

. سعاً للقضاء تقر ٌراً مو عصاب لكً ٌقد مالأ  

و إٌجاد أفضل , و لكن إلٌجاد أفضل السبل لتنمٌة صحٌحة لألوالد , لٌس هد ف هذه المعاٌنة توصٌف أي طرف بجٌد أو سئً

 ألطرق 

غالباً ال تكون هذه المعاملة . والدلأل قادٌرٌن على معاٌنة ولدكم بطرٌقة مالئٌمة ,ألمعاٌنٌن هم أخصائٌن . الموضوع لذلك

.والدمجهدة لأل  

درجة نضوج : على سبٌل ألمثال, مور ألمهمة لنضوجه و بعالقته معكم كأهل بكل أال, حدهألولد لو ٌن أن ٌعاٌنٌجب على المعا

.غٌر منحاز و ٌسعى لراحة ألولد المعاٌن. ألولد نظراً لوظفتكم كأهل  

بعد دراسة الملفات سوف تحصل . كم طرح أسئٌلة حول ألمسألةنة  سوف ٌكون هناك توضٌح و بامكانسة االولى للمعاٌفً الجل

وممن له عالقة من الجهاة ألرسمٌة , وكالء, لأطباء أطفا, محداثات  مع األهل و االوالد مع مدرسٌن و معالجٌن مقربٌن

.ألمختصة  

.فحوص نفسٌة و غالباً زٌارة للمسكن , ادٌاً و الولدبٌن األهل أحإضافًة لذلك سوف ٌكون هناك معاٌنة للعالقة   

.نٌن ٌنتٌجة و نصائح المعاصات سوف ٌتم إعالمكم بوبعد إنتهاء المعاٌنة و كل الفح,   

.والد على أساس تقرٌر المعاٌنةلال معكم كأهل إلٌجاد أفضل حل, سوف ٌسعى القضاء جاهداً   

.ناسبٌتتخذ القضاء القرار المسوف , بحال رفضكم كأهل  

.ٌساعد على تقصٌر مدة جمٌع القضاء, رٌقاءالتعاون اإلٌجابً من جمٌع األف  

.إن لم ٌكونوا من المحتاجٌن, ل لألهل كلفة المعاٌنة تحسب وفقاً للتكالٌف وتحمَ   


