
 عن دور المساعد المستشار

  المساعد المستشار لشخٍص ثانٍ  أن تكون هذه الورقة تشرح معانة

 

 ما هو المساعد المستشار؟

و في دية أ ال لمثلا في دورات الدولة اجتماعات  يذهب مع شخص ثاٍن لعدةصليب األحمر المساعد المستشار هو شخص متطوع الفي منظمة  -

. يُشا ه ذلكالحديقة األطفال أو ما   

. عيون وآذان ثانية، وفي  عض األوقات كمتكلم ثاٍن فقطاالجتماع ك  ال داية المساعد المستشار يحضر  نقطةعلى -  

األوقات المساعد المستشار يساعد  إعداد االجتماع. في  عض -  

 

 لماذا يقترح الصليب األحمر المساعد المستشار؟  

هم ثقة عنديس هو تدريب صعب.  عضهم ل شاهدون في المقا ل أن التدريب مع النظام الرسميي الصليب األحمر همأكثرية الناس الذين يساعد

االجتماعات.  الوضعيّة و عضهم ال يفهمون وال يتذكرون ما قيل أو ُكتِب  في   

 و ذا الوضعه يجنب نأ يريد حمراأل يبالصل .تكون محدود والنتيجة قد يحةرّن االجتماعات قد تكون غير مُ ية أوضعت قى  الوضع نمهما يك

جتماعات المهمة. االخلل ساعدة ق ل, و عد ونحن نفعل هذا من خلل تقديم الم  

ون يك أن في حلت نادرة من الممكنمن ق ل من الصليب األحمر.  ن على عاتقهم مساعدة أشخاص يعرفونهمكتير من متطوعينا يأخذو 

 ممارسة حولفسها ن النصائح يقترح حمراأل الصليبف جداا  نمختلفتا نالحالتا  دت لو حتىال يعرفه.  المساعد المستشار لشخص ثانشخص 

المساعدة: لممارسة نصائحال ض عيأتي  فيما .المساعدة  

لالجتماع؟ رتحض  س كيف  

مستشار الشخص الذي يحتاج مساعد تصل ت -  

المعاأل جدول عن سالتو االجتماع تفاصيل على تحصل -  

جدول األعمال أملى دعوة للجتماع إشارة إمثل االجتماع مع الشخص الذي تساعده, تتكلم عن  -  

ل المهمة تفاصياالجتماع. الشخص الذي تساعده سوف تتكلم معك  ال قضية ون على علم  أنه ليس من الضروري أن تعرف كل تفاصيلتك -

 له

جلهأ منن يعرف الشخص الذي تساعده انّك موجود اا أتكون متأكد -  

ا  تذه ا نأ فضلاأل من أمكن اإذ - الجتماعا إلى معا  

 

سن السلوك خالل االجتماعح    

: مستشار ساعدكم وظيفتك  

االجتماع وهدف محتوى فهم في أي عميلك تساعده من تدعم نأ -  

الموجودة المترجمو تساعده الذي الشخص  ين فهم في حال عدم وجود الوضع في تدخل نأ -  

لهافي حال احتيج  استراحة تطلب نأ -  

هو وجود شخص . فأهمية دورك إضافية عيونو كآذان موجود نتأ شيء كل ق لو أوال. عميلك ل من أجل  كأجل من اا موجود لست أنك -

. عميلكمتضامن، ليس شخص يتكلم  اسم   

ا وراقأ عيوقّ  ال عميلك نأ تتأكد نأ - له مفهومة غير ا  



المحتملة ةالقادم خطواتال  عميلك معرفة مينتأ يجبُ  االجتماع نهاية في -   

في حال  قلّ عتُ  نأ جلأ من عميلك مع الخلصة تقرأ نأ  إمكانك ،فمثلا مع خ رة عميلك. شارك مع عميلك في تأمين يوافق الخلصة تن تأ -

المحتوى معنى في خلف وجود  

 ماذا ستفعل بعد االجتماع؟ 

 خي ارات عن اتتكلمو نأ المفيد من ذألك الى إضافة. االجتماع وقرارات محتوى تلخيص جلأ من عميلك مع تتكلم نأ من المفيد االجتماع  عد

.للعميل ةعناف ستكون مساعدتك تتوقع وإذاحاجة  يوجد لو مساعدتك مقدّ ت   نأ المفيد من مستق لية اجتماعات وجود حالة في. القادم العمل  

مهمة معلومات  

. المستشار المساعد على  السرية زامتلاال القانون يفرض -  

.استثنائية حاالت في إال المستشار المساعد من مساعدةو الزمالة عميلك لمنع والية السلطة عند يوجد ال -  

الرئيسية المكت ة في المستشارين من نصيحة على يحصل نأ والمفيد الممكن من دائما إنّه -  

حال لسان ليس المستشار لمساعدا. المستشار المساعد وظيفةهذه ليست , مكثف  شكل  ساعدهيُ  شخص لىإ عميلك يحتاج إذا -  

الوظائف هذه مثل يق لوا نأ ق ل الرئيسية المكت ة في المستشارين من نصيحةالمتطوعون  يطلب نّ أ المتوقع من -  

 

؟المستشار المساعد دور عن القانون يقول ماذا  

تملك  ةالدنماركي السلطات أن كما, المساعدة وأ للتمثيل حق عنده الدنماركية السلطة مع قضية عنده عميل كل نإ :يقول 8§اإلداري  القانون

ا  العميلإحضار  طلبفي  حقال . شخصيا  

.ذلك على ينص القانون او السلطة لو التمثيل او لمساعدة الحق يفقد العميل  

. التمثيل او اللمساعدة الحق نفس عنده الطفل او الشاب يقول:أ 48 §  الخدمية القانون  

.ذلك على ينص القانون او السلطة لو التمثيل او لمساعدة الحق يفقد الشاب او الطفل  

 او لطفلل مناسب مساعد اختيار عن شك يوجد إذا الطفل، او للشاب المستشار المساعد الختيار الحق عندها السلطات ذلك، الى  االضافة

.الشاب  

.المهنية  السرية يعمل و سنى 15 االقل على عنده  الشاب او للطفل المساعد  


