مشاوره و حمایت
فراد و خانواده
هدف مشاوره،کم ک و همرا هی ا
کسانی استکه مرتکب جرمیشدهباشند ،همراهبا
.ارائه خدمات ویژهسرپرستی و مشاوره

:مبانی اصلیکار ما عبارتند از
مشاوره ،همرا هی و حمایت مجانی و محرمانه -
مراجعهکنندگان
)بخشی از اعضای
فرادیکه مرتکب جرمشدهاند و
رسیدگیبه ا
.بستگانشان :مشاوره ،همرا هی وپشتیبانی

موسس(

ما دغدغهpشما راکامال جدی میگیرم و درباره آن -
.قضاوت اخالقینمیکنیم

:آدرس

ما در هرشرایطسختی درکنارشما هستیم و -
Anschrift

.میمانیم

OYA e.V.
Göttinger Chaussee 115
30457 Hannover
www.oya-ev.de

:مشاورهبه زبان های ذیلصورت میگیرد
عربی
ل هستانی
انگلیسی

:حساببانکی

ترکی
Bankverbindung

کردی

Sparkasse Hannover

فارسی

IBAN: DE10250501800910457247

روسی

ف هایی هستیم،باید درباره«
اگر خوا هان رسیدنبه هد
»راه رسیدنبه آن هدف هانیزبیندیشیم) pامانوئلکانت)

پیشگیری

امور مربوطبهبستگان

توانبخشی

فتار های مجرمانه انجمن
به منظور جلوگیری از ر
:اقداماتپیشگیرانه ذیل رابه اجرا میگذارد

فراد
انتظارات،نیاز ها و خواسته های متقابلبین ا

:حمایت از ادغام مجدد در جامعه

باسابقه جرم و همچنین زندانیبابستگانشان از طریق
آموزش اجتماعی -

.انجمنپیگیری و مبادله خوا هندشد

آموزش در زمینهکمکردنتنش و درگیری -
جلوگیری از خشونت -

جستجوی محل زندگی،کار ،مدرسهیا موقعیت های -
.آموزشی

فت اطالعاتبیشتر
عالوهبر اینبهبستگان امکان دریا
:در موردساختار زندان داده خوا هدشد

.پشتیبانی در امور اداری )تماس،تعیین وقت و غیره) -

اقدامات مختلفبر اساسنیازگروه هدفتطبیق و
تنظیم میشوند p.همچنین مجرمانتوانبخششدهسابق

.زندگی روزانهی ک زندانی چگونه طی میشود -

.کم ک و همرا هی خوا هندکرد

مشاوره وپشتیبانی در امورشخصی و مشکالت -
فیبه مراکز مشاوره ای
زندگی و درصورتلزوم معر

برای مالقات چه چیز هایی میتوانبا خود همراه -

تخصصی دیگربه عنوان مثال در امور مربوطبه

.داشت

.بد هکاری و غیره

امور مربوطبه آموزش
فنی وجود دارد -
.چه زمان هاییبرای مکالماتتل

فرادبه چهشکل و
آیا عالقمندبه این هستید pکهبدانید ا
فتار مجرمانه وبز هکاری از خودنشان
چگونه ر
!مید هند؟پسشمابه آدرس دقیقی آمدهاید
ما دانشبر اساستخصص وتجربه رابهشما انتقال
.مید هیم

چگونه میشودبهتربیتبهینهفرزندان در طول -
.دوران زندانپرداخت

.پشتیبانی درسازماند هی اوقاتفراغت -

.پشتیبانی در زندگی روزمره -

