KIKKEL
TALÁLKOZHATSZ?

A nővér segíti az orvos munkáját.

Az orvos segít, hogy jól legyél, ezért
kell tudnia, ha beteg vagy vagy
megsérültél. Vele találkozol, ha
rosszul érzed magad vagy
megbetegszel.

A szociális munkás segít a
mindennapi életben, pl. hogy hol
fogsz lakni, hogy jársz majd iskolába
és más dolgokban, amikre kíváncsi
vagy.

A rendőr segít rendbe tenni a
dolgokat, ezért kell tudnia, hogy ki
vagy és mi történt veled.
Ő megmondhatja, hogy mit tegyél
vagy mit ne.

A nyelvtanár segít idegennyelvet
tanulni, hogy tudj beszélgetni
másokkal azon a nyelven.

A pedagógus/nevelő segít tanulni és
fejlődni.

Az önkéntes segít a napi
feladatokban, tevékenységekben,
pl. házifeladat készítésben vagy
elkísér a játszótérre.

A pszichológus segít abban, hogy
megértsd, hogy mit érzel.
Meghallgat és tanácsot ad, ha úgy
érzed, hogy nem tudsz megbírkózni
a helyzettel, problémával.

A bíró az, aki úgy hoz döntést, hogy
az a lehető legjobb legyen neked.
Figyelembe veszi a véleményed,
kívánságaid és tájékoztat, hogy hol
fogsz élni, mi fog történni veled a
közeljövőben.

A jogász és a jogi szakértő segítenek
abban, hogy ismerd a jogaid és
figyelnek rá, hogy mások is
tiszteletben tartsák a jogaid.

A szülő vagy bizalmi felnőtt az,
akiben megbízol, akihez tudsz
fordulni bármilyen problémával,
kérdéssel.

A gyám az, aki gondoskodik rólad,
megvéd és figyel, hogy
biztonságban legyél.

A tolmács és kulturális mediátor
beszélnek ugyanazon nyelven, mint
Te. ők segítenek, hogy megértsd,
hogy mások mit mondanak egy
másik nyelven és, hogy Te is tudj
velük beszélni.
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