ﺗر ک ﮐ ر د ن اﻣ ﮑ ﺎن ﭘ ذ ﯾر اﺳ ت

ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
ﺣ ﻔ ﺎ ظ ت از ﺧ ﺷ و ﻧ ت
اﮔر در ﻣﻌرض ﺧﺷوﻧت ﻗرار دارﯾد ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد ﻣﯾﺷوﯾد ﺣق دارﯾد ﺑﺎ ﻓرزﻧدان ﺧود ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرﮐز ﻣﺣﺎﻓظت ﺑروﯾد .اﯾن ﺷﺎﻣل ﺧﺷوﻧت
رواﻧﯽ  ،ﺟﺳﻣﯽ  ،ﺟﻧﺳﯽ  ،اﻗﺗﺻﺎدی  ،ﮐﻼﻣﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ازدواج اﺟﺑﺎری اﺳت .آدرس ﺧﺎﻧﮫ اﻣن ﺑﮫ دﻻﯾل اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺧﻔﯽ اﺳت.

ﺗﻣ ﺎس
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﯾﻔون )ﺗﻠﻔن(  0616816633ﺑﮫ ﺻورت ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی در دﺳﺗرس ﻗرار دارﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ روﺷن ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ
ورود ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ اﻣن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر .ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎس ﺧود ھﯾﭻ ﺗﻌﮭدی ﻧﻣﯽ دھﯾد .ﮔﻔﺗﮕوھﺎ ﺑﺻورت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
ﺷوﻧد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑﻣﺎﻧﯾد.

ور ود
در ﺻورت اﻣﮑﺎن  ،ﻟﺑﺎس  ،ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ  ،اﺳﻧﺎد ﻣﮭم )ﮐﺎرﺗﮭﺎی ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ  ،ﻗرارداد و  ،(...دارو و ﯾﮏ ﻋروﺳﮏ ﺣﯾوان )از
ﭘﺎرﭼﮫ( ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﺑود ﻣﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻧﯾﺎز دارﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ دھﯾم و ﺷﻣﺎ
را در درﺧواﺳت اﺳﻧﺎد ﻣﮭم ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

ﺣ ﻔ ﺎ ظ ت  ،ﻣ ﺷ و ر ه و اﻗ ﺎﻣ ت در ﺧ ﺎ ﻧﮫ اﻣ ن
ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺷﺎور ﻣﯾداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را در اﯾﺟﺎد ﻣﻧظر ﺟدﯾد ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧد .او در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ  ،اداری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ
را ﻣﺷوره داده و ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ اﻓراد ﻣﺳﻠﮑﯽ ارﺗﺑﺎط ﻣﯽ دھد .ﺷﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺧودﺗﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد ﮐﮫ ﮐدام ﻣﺳﯾر را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و
ﭘﻼن ﺷﻣﺎ در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌدی ﮐدام اﺳت.
از ﮐودﮐﺎن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎ ھم از ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺎدر و ھم از ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣوده و ﻣﺷوره ﻣﯾدھﯾم .ﻣﺎ در ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت و
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی روزﻣره ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھﯾم ﮐرد.
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