إلى جميع البالغين –
يجب علينا اآلن أن نرى األطفال
بسبب فيروس كورونا يضطر الكثير من األطفال والبالغين إلى البقاء في البيت أكثر من
املعتاد .ونحن نعرف أن ذلك يساهم في زيادة سوء الوضع على كثير من األطفال
ّ
املتعرضين.
ولذلك يجب علينا نحن البالغين املوجودين معهم أن ّ
نتحمل مسؤولية أكبر وأن ننتبه
أكثر لهؤالء األطفال.
قد يتعلق األمر بأطفال الجيران أو أطفال صديق أو زميل في العمل .وقد تعلم ذلك من
محادثات مع بالغين أو مع أطفال تسمعها في دورك املنهي وتثير قلقك.
إذا شعرت بقلق بسبب ُّ
تعرض طفل لعنف أو إهمال أو لخطر بطريقة أخرى:

1

ً
قم بتقديم بالغ بالقلق إلى إدارة الخدمات االجتماعية .وإذا لم تكن متأكدا من كيفية القيام بذلك ،فاقرأ عن ذلك في موقع بلديتك .وليس

من الضروري أن تعرف كيف هو حال األطفال ،بل يكفي أن تشعربالقلق.

2

ّ ْ
وأخب ْر األطفال أنه
تحدث مع األطفال! اسألهم عن وضعهم في البيت .وأخبرهم بما يمكنهم أن يفعلوا في حال حدوث أمر يجعلهم خائفينِ .
ً
ّ
يتصرف تصرفات سيئة.
ليس خطأهم أبدا أن يقوم شخص بالغ بإيذاء شخص آخر أو أن

3
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ً
ً
بوصفك بالغا يمكنك أيضا أن تتصل بمنظمة حقوق األطفال في املجتمع ( )BRISعلى الرقم  077-150 50 50إذا شعرت بقلق على طفل ،واتصل
بخط دعم النساء ( )Kvinnofridslinjenعلى الرقم  020-50 50 50للحصول على معلومات عن مكان الحصول على الدعم واملساعدة.
ً ً
ّ
ً
طويال على شبكة اإلنترنت ،وهذا ّ
بحد ذاته يمكن أن يزيد من احتمال
تذكر ما يلي :األطفال واليافعون املوجودون في البيت يمضون غالبا وقتا
ّ ْ
ّ
تحدث مع األطفال عن ذلك! اسألهم كيف هو حالهم على شبكة اإلنترنت.
تعرضهم على شبكة اإلنترنت.
إن مسؤولية أن يشعر األطفال باألمان تقع على عاتق جميع البالغين.

جمعية تعمل من أجل أن ُيتاح للجميع أن يعيشوا في بيوتهم
بدون خوف أو عنف.

مركز الكفاءات بشأن العنف في عالقات القرابة في إقليم فاسترا
يوتاالند ()VKV

