ANNELER VE BABALAR IÇIN RAPOR BROŞÜRÜ

(TÜRKISCH)

Değerli anneler ve babalar
Sizler kendiniz ve çocuklarınız için ağır basan bir dönüm noktasında bulunmaktasınız ve mahkeme davasından sonra ailenizin hayatı nasıl devam edeceğine bilemiyorsunuz. Aile anlaşmazlığın çabuk son verilmesine ve dürüst bir mahkeme kararı arzuluyorsunuz. Çocuğun mutluluğu sık sık olan büyük bir çatışma noktasıdır.
Anneler ve babalar ve mahkeme için her zaman çocukların iyi gelişmesi uğruna nerede kalacağı
ve kim veya ne zaman ilgi gerektiği anlamak zor. Eğer karar vermek için mahkemeye daha geniş
temeler gerekirse o zaman psikiyatri ve psikolog olan bir uzmanın raporunu isteyebilir.
Rapor verilmesinin amacı ana babadan birisi “iyi” veya “kötü” birisi olarak belirtmek değil, bilakis her ayrı çocuğun herhangi sağlıklı gelişmesi için nasıl bir ihtiyacı gerektiği ve ne şartlar altında bu en kısa yoldan sağlanması belirtmektir. Eksperler spesiyalist olarak çocuğunuzu çocuğa
uygun şekilde yoklayabilirler. Onun yüzünden bu şekilde yapılan ekspertiz çocuğunuzu sıkmaz.
Uzman çocuğa yalnız olarak ve anne babaya karşı olan irtibatını göze alarak ,örneğin çocuğunuzun gelişme seviyesi, ve sizin anne ve baba görevinizi göze alarak iyi gelişmesine gereken şartları arar. Uzman anne babaya karşı tarafsızdır ve çocuğun uğrunu göze alır.
Uzmanla ilk konuşmada ana veya babaya ekspertizin adımları tam olarak izah edilecektir ve
sizler prosedür hakkında sorular sorabileceksiniz. Dosyaların analizinden sonra konuşmalar
yapılacak, ve buda anneler ve babalarla ve çocuklarla, okuldan ve tedavi ile ilgili olan kişilerle,
çocuk doktorlarla, yardımcılarla ve işin içinde olan sosyal mütehassıs yerlerle. Ek olarak ana
babadan birisinle ve çocuğun arasında olan irtibatı takip edilecektir, ruhsal testler yapılıp ve çok
defada eve ziyaret yapılacaktır. Bütün araştırmalardan sonra anne baba olarak sizlere neticeler
ve ekspertizlerin sonuçları ve tavsiyeleri bildirilecektir.
Sonuçlara dayanarak mahkeme sizlerle anne baba olarak birlikte en uygun çözüm bulmaya
çalışacaktır. Eğer anne ve babalar buna karşı gelecek olursa, o zaman mahkeme bir kararda
bulunacak.
Güzel bir birlikte çalışma adımları kısaltır.
Rapor masrafı emeklerin değerinde hesaplanacaktır ve anne ve babalara, eğer onlar yoksul
değillerse, yüklenecektir.
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