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 از خود حمایتبرای  قدم ۷

 

 :در تماس شویدو حمایت شخصی  خودبه  اعتمادبا  .۱

از حقوق و اختیارات  دفاعبا یادآوری بخود که شخص با ارزشی هستید، با صراحت شروع به 

 تانی. اگر برامستحق نتیجه گیری مثبت می باشیدبا حمایت از خود، و ضرورت هایتان می کنید و

اعتماد به نفس و اطمینان به خود داشتن پر زحمت است، کوشش کنید شخصی را در زندگی خود 

که مطمئن هستید شما را حمایت می کند. شخص حامی شما باید کسی باشد که بهترین پیدا کنید 

از حمایت ید شما احترام بگذارد، مهارت داشته باشد که برای چیزها را برایتان بخواهد، به عقا

کمک کرده بتواند؛ مثأل نظم و ترتیب داشته باشد، بتواند تحقیق کند، مشکالت را حل  به شما خود

 برقرار کند. ارتباطکرده بتواند ، بخوبی با مردم 

 

 کنید: معینضروریات و خواسته های خود را  .۲

ه چبه ضروریات شما چی هستند و  که بدانیدبفهمید وبطور واضح مشکالت خود را شما باید 

در  کهکمک خوبی است ، خود برای رفع مسائل. را تغییر بدهیدمی خواهید چیزها صورتی 

را ارائه دهید. حتی اگر این عقاید در نهایت به نتیجه ای نرسند، آنها الاقل عقاید خاصی موردشان 

 باشند. دست یافتنینتیجه ای  بوجود آمدن باعثمی توانند 

 

 تحقیق کنید:را از خود  حمایتراه  .۳

معلومات های خود نگرانی و کجا و چطور مطرح کردن و مورد راه صحیح در مطمئن شوید که 

جریان اقدام برای طرح مشکالت شما  دارید، و بهترین شخصی برای کمک به شما کیست.دقیق 

خواهد کرد، پس مهم است که برای پیداکردن طریق درست اقدام خود، به هر مؤسسه ای فرق 

 تحقیق کنید.

 

 کنید: مشخصحقوق و اختیارات تان را  .۴

مهم است برای خود مشخص کنید که آنچه شما می خواهید برطبق حقوق و احتیارات شما هست 

خود کمک  یا خیر. اگر این کار برای شما پر زحمت است، شاید بهتر است از شخص حامی

، تحقیق در مورد حقوق و اختیارات اولیه انسانی خودتان کردن راه خوب برای شروع بخواهید.

درمورد ممکن است آنها سیستم خاصی است،  یامی باشد.اگر مشکل شما مربوط به یک مؤسسه 

 در ویبسایت خود، دیحقوق و اختیارات شما بعنوان مشتری شان که از سرویس آنها استفاده می کن

  معلوماتی داشته باشند.
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 یک پالن بسازید .۵

پالنی بسازید که چی می خواهید بگویید و چطور میخواهید آن را بگویید. پالن  ووقت بگذارید 

برای حل که کمک کند.  چندین راه و انتخاب وجود دارند شما  دنیادآور بهرا نوشته کنید تا 

یک مکتوب، نوشتن ایمیل، صحبت تلفونی یا در تماس شوید، برای مثال با نوشتن مشکل خود 

را انتخاب می کنید، مهم است درنظر بگیرید کدام طریق در تماس شدن  وقتی. رو در رو اتمالق

برای صحبت کردن با . برای مثال اگر استمناسب توانایی شما  ،یک از این راههای تماس

برای شخصی که نمی شناسید، بسیار احساس تشویش می کنید، روان کردن مکتوب یا ایمیل شاید 

از خود، حتی در نظر گرفتن حمایت انتخاب بهتری باشد. در زمان ارتباط گرفتن بخاطر شما 

مهمی هستند که به  چیزهایاوضاع محیطی، ساعت روز، و وضعیت فکری و روحی شما، 

 یابی شما تأثیر می گذارند.کام

 

 بگیریدبا احترام ارتباط ح و واض .۶

حتی اگر مشکل شما پر زحمت و عاطفی است، مهم است که ارتباط خود را واضح و با احترام 

برقرار کنید. این باعث می شود با شخصی که تماس می گیرید، احساس احترام و همکاری بوجود 

هستید که این تماس برایتان نگران آورید. و احتماالً نتیجه بهتری شامل حال شما می شود. اگر 

با شخص حمایت کننده خود برخورد و صحبت خود را برای کمک به خود، ، استت پر زحم

، از او بخواهید کردن آنیا اگر با مکتوب یا ایمیل در تماس می شوید، قبل از روان تمرین کنید. 

است، می توانید حضوری و رو در رو را برایتان بخواند. اگر تماس شما توسط تلفون یا متن که 

در تماس گیری شما حضور داشته ننده خود پرسان کنید که آیا او خوش است از شخص حمایت ک

  و شما را همراهی کند.

 

 مدرک و سابقه و دنبال کردن .۷

اگر توسط تلفون یا رو در رو تماس می گیرید، در حین صحبت ها نوت نوشته کنید. از شخص 

اگر می خواهید که اقداماتی که با آنها  حمایت کننده خود هم می توانید بخواهید نوت نوشته کند.

مک می کنند.  مطمئن شوید که نوت های کاین نوت ها به شما موافقت شده را دنباله گیری کنید، 

خاصی را نوشته کنید. مثل: با چه کسی صحبت کردید، تاریخ تماس، چه موضوعی را مذاکره 

کسی مسئول انجام چه کاری است موافقت شد، چه برای پیشرفت کار کردید، ، با چه موضوعاتی 

می کند که شما کمک آن چه وقت است. این جزییات مهم هستند، چون به اطمینان  انجامو موعد 

کامیاب مثبت به انجام تغییرات شما به کدام چیزی را که قول می دهند انجام دهند تا برای کمک 

از حمایت برای قسمت مهم دیگری درمورد دنباله گیری این است که بخاطر داشته باشید،  .شوند

شما چیزی را که ضرورت دارید بالفاصله شاید  د.یخود ضرورت به اصرار و پافشاری دار

نگیرید. در واقع ممکن است زمان زیادی طی شود تا کسی را پیدا کنید که حرف شما را بشنود 

اما مهم است که شما دفاع از خود . ضعیت شما، متعهد شود به شما کمک کندو برای بهتر شدن و

 را ادامه بدهید، تا همه چیز برایتان بهتر شود.
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از خود خواهند حمایت مهم است قبول کنید که وضعیت های مختلف زندگی همیشه راه های مختلفی برای 

در وضعیت از خود که در این ورقه ها نوشته شده اند، برای همه نوع طرفداری  ییداشت. ولی قدم ها

    کنید و به نتایج موفقیت آمیز برسید.حمایت از خود های مختلف قابل اجرا است و به شما کمک می کند 
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