
www.mellemkulturer.dk

Kontakt os anonymt 

70 27 03 66 

Skriv til os:
mellemkulturer.dk/brevkasse/

”Når jeg har udfordringer med mine 
børn, kontakter jeg Rådgivningen.  
Jeg har både ringet og været til  
personlige samtaler. For mig er det rart 
og trygt, at jeg har nogen at vende 
mine bekymringer med, som ikke  
kender mig privat.”

Mor om Forældre mellem Kulturer.

Ring 70 27 03 66

Forældre
mellem Kulturer
– en del af RED Rådgivning

Forældre
mellem Kulturer
– en del af RED Rådgivning

Forældre mellem Kulturer er en del af RED  
Rådgivning. Red Rådgivning tilbyder anonym  
rådgivning til børn, unge, voksne og fagfolk om  
æresrelaterede konflikter. 

RED Rådgivning drives med støtte fra Udlændinge- og 
Integrationsministeriet og er en del af RED Center. 



Anonym Rådgivning

Når du ringer til Forældre mellem  
Kulturer, kan du være anonym. Du  
behøver ikke at fortælle, hvad du  
hedder, eller hvor du bor.

Alle rådgivere er professionelle med 
viden om migration, kultur og familieliv. 

Rådgivningen vil være på dansk. Men 
det er muligt at få telefontolk.

På www.mellemkulturer.dk kan du 
læse mere  og se korte film med andre  
minoritetsetniske forældre, der deler ud 
af deres erfaringer. 

Hos Forældre mellem Kulturer kan  
du få gratis og anonym rådgivning.

At være forældre er ikke altid nemt – 
og det kan være ekstra udfordrende, 
hvis ens børn vokser op i et land med  
anderledes normer og værdier end  
der, hvor man selv kommer fra eller  
har rødder. 

Du kan ringe eller skrive til os på vores 
anonyme brevkasse. Læs mere her:
www.mellemkulturer.dk

Har du talt med dit barn i dag?

I nogle familier er børn bekymrede for 
at fortælle deres forældre, at de f.eks. 
går til fester, eller at de måske har en 
kæreste. 

Nogle gange bliver konflikterne så store, 
at der sker et brud mellem børn og 
forældre. Det er utrolig smertefuldt for 
begge parter. 

Hos Forældre mellem Kulturer kan du få 
rådgivning om, hvordan du kan skabe 
en åben og tryg dialog mellem dig og 
dine børn. 

Arabisk
 رومألا ءايلوأل ةيوهلا ةلوهجمو ةيناجم ةروشم
 مجرتمل ةيناكمإ كانه .70270366 مقرلاب لصتا
 عقوملا ىلع ديزملا أرقا .فتاهلا ربع يروف
 ينورتكلإلا
www.mellemkulturer.dk

Dari
 یناجم و سانشان ییامنهار اهگنهرف نیب نیدلاو
 .دیریگب سامت 70270366 اب نیدلاو یارب
 رد ریز تیاس بو رد .تسه ینفلت مجرتم ناکما
  .دیناوخب رتشیب دروم نیا
www.mellemkulturer.dk

Somali
Waalidka laba dhaqan u dhaxeeya 
Talobixin lacag la’aan  iyo qarsoodi 
ah oo waalidka la siinayo La xidhiidh 
70270366. Waa suurtagal in 
taleefan laguugu tarjumo Ka akhri 
halkan  www.mellemkulturer.dk

Tyrkisk
Kültürler arasındaki ebeveynler.
Ebeveynlere ücretsiz ve anonim danış- 
manlık veriyoruz. 70270366´yı 
arayın. Telefon tercümanlığı 
hizmetimiz mevcuttur. 
www.mellemkulturer.dk dan daha geniş 
bilgiye ulaşabilirsiniz.

Urdu
نیدلاو نیبام ےک ںوتفاقث
 ۔تروشم مانمگ روا تفم ےئل ےک نیدلاو
 یک مجرتم نوف یلیٹ ۔ںیرک نوف یلیٹرپ
 دیزم رک اجرپ 70270366 ۔ےہ دوجوم تلوہس
www.mellemkulturer.dk ۔ںیھڑپ


