کمک وجود دارد که می توانید دریافت کنید!
اگر می خواهید با کسی صحبت کنید ،همیشه می توانید به درمانگاه
خود ،پرستار درمانگاه کودکان یا اداره خدمات اجتماعی مراجعه کنید.
شما همچنین پی می برید که درصورت نیاز به کمک و حمایت بیتشر به
کجا باید مراجعه کرد

خط تلفنی آسایش زنان که می توانید در تمام مدت شبانه روز با آن تماس
بگیرید .می توانید بطور ناشناس تلفن کنید و این مکالمه رایگان است.

این بروشور توسط  -VKVمرکز دانش و آگاهی در مورد خشونت در روابط نزدیک در ناحیه یوتالند
غربی تدوین شده است

با سالم!
مخاطب این بروشور والدین هستند.
وظیفه والدین مهم است ولی گاهی اوقات والدین بودن و مسئولیت انسان دیگری را
برعُهده داشتن سنگین و طاقت فرساست.
وضعیت روابط نزدیک شما روی کودک تأثیر می گذارد.

وضعیت شما چگونه است؟
آیا در اطراف شما کودکی وجود دارد که در خانواده اش خشونت را تجربه کرده و
شما برای او نگران باشید؟

اغلب کودکان در سوئد از دوران رُشدونمو امن ،آسوده و مطمئنی برخوردارند ،ولی کودکان
بسیاری وجود دارند که در خانواده هایی زندگی می کنند که بین بزرگترها خشونت بروز
می کند .تعداد زیادی از این کودکان خود مستقیما ً در معرض خشونت ،تعرضات جنسی،
اهمال و بی توجهی قرار می گیرند.

ما امروزه در مورد چگونگی تأثیر خشونت در رُشدونمو کودکان و خطر فزاینده برای آنان
از جمله عدم تندرستی روانی و دشواری های یادگیری آنان ،از دانش مطلوبی برخوردایم.

وقتی در خانواده خشونت وجود داشته باشد از امکانات والدین برای تأمین نیاز کودکان به
امنیت و آسایش کاسته می شود.
آیا دلیلی وجود دارد که شما در مورد روابط افراد در خانواده خود صحبت کنید؟

کمک وجود دارد که می توانید دریافت کنید!

خشونت در خانواده اغلب احساس گناه و شرم بوجود می آورد .خشونت اغلب بصورت یک
راز خانوادگی در می آید .برای کودکانی که در خانواده خود خشونت را تجربه می کنند
گاهی اوقات اقدام یک شخص ثالث تنها امکان برای ایجاد تغییر است.

در صفحه پشت این بروشور راههای دریافت کمک را مشاهده می کنید .هم برای شما و هم
برای کسی که برای او نگران هستید کمک وجود دارد.

/Persiskaفارسی

کودکان حق دارند از دوران ُرشدونمو
بدون خشونت برخوردار شوند.
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