خطاب به همۀ بزرگساالن  -حاال بایستی به
کودکان توجه کنیم
بسیاری از کودکان و بزرگساالن بخاطر ویروس کرونا مجبور می
شوند بیش از حد معمول در خانه باشند .ما می دانیم که این امر باعث
می شود بسیاری از کودکان در وضعیت مخاطره آمیز ویژه ای قرار
بگیرند.
از اینرو ما بزرگساالن که در اطراف آنها هستیم بایستی مسئولیت
بیشتری بر عهده بگیریم و به کودکان توجه کنیم.
این کودک ممکن است فرزند همسایه ،فرزند یک دوست یا فرزند
همکارمان باشد .همچنین ممکن است در شغل و کار خود با کودکان و
بزرگساالن گفتگوهایی داشته باشید که باعث نگرانی شما شود.

اگر نگران هستید که یک کودک مورد خشونت ،بی توجهی قرار می گیرد یا به شیوه دیگری در مخاطره است:

1

یک گزارش نگرانی به اداره خدمات اجتماعی ارائه کنید .اگر مطمئن نیستید که چکار بایستی بکنید ،وبسایت کمون خود را

بخوانید .لزومی ندارد که شما بدانید وضعیت کودک چگونه است ،بلکه فقط کافی است احساس نگرانی کنید.

2

با کودکان حرف بزنید! بپرسید اوضاع در خانه چطور است .برای کودکان تعریف کنید که اگر اتفاقی بیفتد که باعث ترس آنها

شود چکار می توانند بکنند .برای کودکان تعریف کنید که وقتی بزرگترها به یک نفر صدمه می زنند یا بد رفتار می کنند این هرگز
تقصیر کودکان نیست.

3

به اداره پلیس زنگ بزنید! هنگام نگرانی اضطراری یا وضعیت تهدیدآمیز  -به اداره پلیس شماره  112زنگ بزنید.

اگر شما که بزرگسال هستید و برای یک کودک احساس نگرانی می کنید نیز می توانند به سازمان حق و حقوق کودکان در جامعه
( )BRISشماره تلفن  077-1505050و به خط آسایش زنان  020-505050زنگ بزنید و در باره اینکه از کجا می توانید کمک و
حمایت دریافت کنید اطالعات بگیرید.
بخاطر داشته باشید که :کودکان و نوجوانانی که بیشتر در خانه باشند اغلب مدت زمان بیشتری را در اینترنت هستند که این خود می
تواند ریسک در مخاطره قرار گرفتن در اینترنت را افزایش دهد .با آنها در این مورد صحبت کنید! از آنها بپرسید در اینترنت چه
وضعیتی دارند.
در مسئولیت همه بزرگساالن است که کودکان احساس امنیت و آسایش کنند.

یک انجمن که تالش می کند همه در خانه ای بدون ترس و خشونت زندگی کنند.
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