به همهء بزرگ ها ـ
اکنون باید به اطفال توجه داشته باشیم
به خاطر شیوع ویروس کورونا ،خیلی از اطفال و بزرگ ها ناگزیر می شوند تا نسبت
به حالت عادی ،بیشتر در خانه بمانند .ما می دانیم که این مسئله موجب می گردد تا
برای بسیاری از اطفال یک موقعیت به ویژه دشواری باشد.
بدین سبب الزم است ما کالن هائی که در این دور و بر هستیم مسئولیت بزرگتر را به
دوش بگیریم و به این اطفال توجه داشته باشیم.
این میتواند طفل یک همسایهء شما باشد یا از یک دوست و یا از یک همکار شما .این
میتواند نیز صحبت با بزرگ ها باشد یا با اطفال که شما در ایفای شغل خویش می
شنوید و موجب بروز نگرانی شما می گردد.
اگر شما نگران این می باشید که یک کودک در معرض خشونت یا بی توجهی قرار می گیرد و یا هم به گونه ای در خطر
می افتد:

1

به اداره خدمات اجتماعی عریضه ی نگرانی کنید .اگر شما مطمئن نمی باشید که چگونه این کار را بکنید ،معلومات
الزم را در وب سایت کمیون خود بخوانید .الزم نیست شما بدانید که برای آن طفل چگونه می گذرد بلکه صرفا ً احساس
نگرانی کردن شما کفایت می کند.

2

با اطفال صحبت کنید! از آنها بپرسید که اوضاع در خانه شان چگونه می باشد .برایشان بگویید اگر کدام اتفاقی رخ
بدهد که موجب ترس آنها شود چی می توانند بکنند .برای این اطفال بگویید که این هرگز اشتباه یک طفل نیست که بزرگ ها
به کسی آسیب می رسانند یا برخورد نادرست می کنند.

3

به پولیس زنگ بزنید! در هنگام نگرانی فوری یا در موقعیت تهدید آمیز ،شما برای پولیس به شماره  112زنگ بزنید.

اگر شما به حیث یک شخص کالن از بابت یک طفل احساس نگرانی می کنید می توانید برای سازمان حقوق اطفال در
جامعه ) (BRISبه شماره تلیفون
 150 50 50ـ  077و به خط آرامش بانوان ) (Kvinnofridslinjenبه شماره تلیفون  50 50 50ـ  020نیز زنگ بزنید و
معلومات دریافت کنید که از کجا می توانید حمایت و کمک دریافت نمایید.
به خاطر داشته باشید که :کودکان و نوجوانانی که در خانه می باشند بیشتر اوقات خود را صرف اینترنت می کنند ،و این
میتواند در ذات خویش سبب بیشتر در معرض خطر قرار گرفتن آنها در اینترنت گردد .در این باره ،با آنها صحبت کنید! از
آنها بپرسید که با اینترنت مصروف بودن برای شان چگونه می گذرد.
این مسئولیت همهء کالن ها می باشد که اطفال باید احساس امنیت نمایند.

En förening som verkar för att alla ska få leva i hem
fria från rädsla och våld.
انجمنی که پیرامون حق در خانه زیستن عاری از ترس و خشونت
برای همه مردم فعالیت می کند.

VKV – Västra Götalandsregionens
kompetenscentrum om våld i nära relationer
مرکز آموزش حوزه ویسترا یوتاالند پیرامون امور
خشونت در روابط خانوادگی

