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Cărți
Există diferite cărți pentru copii
și părinți în care este vorba
despre un membru de familie
care este încarcerat. Aceste cărți
se pot citi cu voce tare copiilor
sau copiii le citesc singuri.
O liste de cărți o primești dacă
scanezi cu telefonul mobil codul
QR sau intri pe adresa URL pe internet mai jos.
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INFORMAȚII
PENTRU COPII
CU TAȚI ÎN
DETENȚIE
Cum poți ține legătura cu
tatăl tău.

Tatăl meu este în închisoare

În sala de vizită

Ce înseamnă acest lucru? Tatăl tău a făcut ceva interzis și
trebuie să locuiască acum un timp într-o închisoare.
Cuvântul corect este penitenciar (Justizvollzugsanstalt - pe
scurt: JVA). În acest pliant vom folosi în continuare cuvântul
JVA.

Sala de vizită într-un penitenciar nu arată ca sufrageria de
acasă. Câteodată mai sunt oameni străini de față când te
întâlnești cu tata. Câteodată nu știi prea bine ce să vorbești.
Atunci este bine dacă poți juca un joc împreună. Deseori se
află câteva jocuri în sala de vizită, care se pot juca împreună.

Tatăl tău locuiește cu alți deținuți împreună în penitenciar.
El locuiește într-o cameră și merge de obicei la lucru. El face
sport, el doarme și mănâncă acolo. Ce nu poate face: El nu
poate ieși din închisoare pentru a te vizita. La fel nu are voie
să folosească telefonul mobil pentru ați trimite mesaje sau
poze sau să te sune.
Dar tu ai voie să-l vizitezi. La vizită trebuie ținut cont de
unele reguli.

Dacă sunteți deja mai mari sunteți deja obișnuiți cu purtarea
măștilor. Din cauza pandemiei de coronavirus trebuie
păstrată distanță și s-ar putea ca tata să stea chiar și în
spatele unui geam. Asta ne pare foarte rău și nu ne face
prea multă plăcere dar trebuie să respectăm aceste reguli
pentru că dorim să ne menținem toți sănătoși.

În vizită în închisoare (JVA)
Pentru a-l vizita pe tatăl tău în închisoare o persoană adultă
trebuie să facă o programare și trebuie să te însoțească. Din
păcate nu ai voie să-l vizitezi pe tata atât de des cât ai dori
tu ci doar la anumite ore. O vizită într-o închisoare (JVA) este
diferită de o vizită la cineva acasă. La intrare trebuie să
aștepți și nu ai voie să te plimb singur. Oamenii care
lucrează acolo poartă o uniformă. Ei arată de parcă ar fi
polițiști și au foarte multe chei la mână. Aici poți vedea ce se
întâmplă la vizită.
https://t1p.de/besuch-im-gefaengnis
Acesta este un cod QR
Acest cod QR îl poți scana cu
telefonul mobil și ajungi pe pagina
corespunzătoare pe internet. Pe
această pagină poți citi mai
departe. De asemenea poți
introduce și adresa URL pe
internet.
Lasă să te ajute un adult!

Această pagină explică de ce vizitele
în timpul pandemiei de coronavirus
sunt altfel.
https://t1p.de/corona-im-gefaengnis

Aici se găsesc răspunsuri la
multe întrebări puse de către
alți copii. Poate găsești și
răspunsul la întrebarea ta?
https://t1p.de/juki-faq

Dacă un membru de familie este
închis în închisoare, este adesea
dificil și pentru copii și pentru
adulți. Câteodată ai nevoie de
ajutor, acest lucru este normal.
Aici găsiți voi și familiile voastre
sprijin de exemplu dacă sunt
probleme cu locuința sau dacă
aveți probleme financiare.
https://t1p.de/adressen-kontakte

Trimite o scrisoare
Foarte multe
întrebări
Pentru mulți copii este foarte greu dacă tata nu este cu ei. Și
alți membrii de familie își fac acuma multe griji. Dacă tu nu
înțelegi ceva este bine dacă ai posibilitatea de a întreba
atunci o persoană adultă.
Dar tu poți pune întrebările tale și persoanelor care lucrează
în acest domeniu și știu despre ce vorbesc.
Aici găsești foarte multe informații special pentru copii care
se află în aceași situație ca tine.

Dacă tata este în închisoare nu-l poți vedea prea des. Dar
poți face următorul lucru: Poți scrie o scrisoare. Dacă încă nu
știi să scrii poate te ajută o persoană adultă. Tatăl tău se
bucură și dacă îi faci un desen!
Pentru a trimite scrisoarea tatălui tău scrie numele lui și
adresa penitenciarului pe plic, de exemplu în felul următor:
Numele instituției penitenciare (JVA)
Prenumele și numele tatălui
Strada și numărul
Codul poștal și orașul
Pe spatele plicului mai scrii numele tău și adresa ta.
Lasă să te ajute o persoană adultă!

https://t1p.de/papa-im-gefaengnis
https://t1p.de/juki-online

