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برای ادامه إشتراک والدین

شما  پشتیبانی  به  ساالنه  کمکهایمان  ادامه  برای  ما 
نیازمندیم! با کمک مالی شماامکان پشتیبانی خانوادگانی 
که به کمک ما نیازمندمیباشند٫میسرمیگردد.انجمن 

غیر انتفاعی میک  باقدردانی از کمک مالی شما
قادر به ارسال گواهی رسمی برای اهدایه شمامیباشد.

حمایت کنندگان انجمن مابا ما تماس حاصل کنید! برای ادامه إش
تراک والدین

فارسی
Farsi

 www.mikk-ev.de یا از طریق سایت ما
با تشکر از شما!  



ما که هستیم:               

با  که  انتفاعی  غیر  است  انجمنی   MiKK میک  انجمن 
به  مربوط  مسائل  و  اختالفات  با  رابطه  در  میانجیگری 
فعال  مرزی  محدودیت  هیچگونه  ,بدون  کودکان  حقوق 

میباشد.
برای  را  آنها  والدین  به  با مشاوره و حمایت رایگان   ما 
رسیدن به راه حل مناسب در این دوران سخت که عمدتا 
میباشد,  توافق  فقدان  و  ناسازگاری  و  کشمکش  با  همراه 

همراهی میکنیم.
بهرمندی کودکان هدف اصلی ماست چرا که این کودکان 
قرار  والدین  کشمکشهای  بین  ما  تنها  نه  شرایط  این   در 
گرفته اند, بلکه بین کشورها و فرهنگهای مختلف از این 

سو به آن سو کشیده میشوند.

روش پشتیبانی ما:

ما بااطالع رسانی و آگاهی دادن به والدین در مورد میانجیگری 
و همراهی آنها در پرسه کنوانسیون الهه HKÜ همراه والدین 

میباشیم.
در  را  والدین  و  میسازیم  میسر  را   میانجیگری  امکانات  ما 
پیدا کردن توافق برای حق حضانت و دیدار با فرزند مشترک 

یاری میدهیم.
والدین میتوانند از طریق راههای میانجیگری برای درک دو 
جانبه از مشکالت و با توجه به بهرمندی کودکان با مسؤلیت 

تام به بهترین راه حلها و قردادها برای کودکان دست یابند.

دالیل وجود ما:

المللی  بین  ازدواجهای   ۳۵۰۰۰۰ سالیانه  اروپا  در  فقط 
میباشند.  افزایش  حال  در  ارقام  این  و  میگیرند  صورت 
همچنین در صد جدایی ها نیز ساالنه رو به افزایش میباشند. 

تنها در اروپا ساالنه ۱۷۰۰۰۰ طالق به ثبت میرسند.
بسیاری از والدین پس از شکست رابطه زناشویی تصمیم 
به بازگشت به کشورشان را میگیرند و فرزند مشترک را 
هم بدون هیچگونه اجازه و اطالع همسر با خود میبرند. در 
بسیاری از این موارد والدین فاقد از آنند که این عملکرد 

کودک ربایی میباشد.
در این موارد در کنار درگیریهای زناشویی پیچیدگی های 

حقوق بین الملل و قوانین خارجی نیز اضافه میگردد.
از طریق آرای دادگاههای فوری که بر اساس کنوانسیون 
الملل خصوص  بین  حقوق  های  جنبه  با  رابطه  در  الهه 
کودک ربایی بین المللی HKÜ باز گرداندن سریع کودک 

به کشور محل اقامت او میسر میباشد.
این راه حل حقوقی قادر به بررسی به بسیاری از سؤاالت 
مربوط به سالمتی کودکان به طور دراز مدت نخواهد بود.

چگونگی کار ما:

مشاوره ما با والدین , اقوام و همه متخصصین مؤسسات 
طرق  از  فرزندان  مشکالت  با  رابطه  در  که  المللی  بین 

مختلف در ارتباط هستند صورت میگیرد.
ما امکانات پروسه میانجیگری را در سراسر دنیا برنامه 
ریزی کرده و به صورت رایگان در اختیار والدین قرار 

میدهیم.
خانواده ها  مشکالت  زمینه  در  ما  تخصصی  دوره های 
باالی  کیفیت  کسب  باعث  فرامرزی   میانجیگران  برای 

میانجیگری  میباشند .
با بررسی مشکالت از جوانب گوناگون  این متخصصان 
فرهنگی و با تسلت به زبانهای مادری والدین و با همکاری 
حقوقدانان و روانشناسان اجتماعی قادر به بهترین پشتیبانی 

برای دستیابی والدین به راه حلهای مناسب میباشند. 
کمک  امکان  ما  با  متخصص   ۱۵۰میانجیگر  همکاری 
رسانی به خانوادگان دو ملیتی را در۳۰ زبان مختلف و 

موفقییت ۸۰ درصدی انجمن را امکان پذیر میسازد.
عالوه بر این موارد نامبرده خانوادگانی که قصد مهاجرت 
دارند میتوانند در موارد و جنبه های مختلف از مشاورت 

ما استفاده کنند.

با ما برای پشتیبانی از شما تماس حاصل کنید!


