
 

 

 آودآانى آه در معرض خشونت خانواده قرار مى گيرند/ آودك آزارى
 برگ اطالعات

 

 در خانواده به زمان حال و آينده آودك لطمه مى زند خشونت و قرار گرفتن درمعرض خشونت
ا در خانه هائى آه پرخاشگرى و آنه. در سرتاسر آشور، آودآانى هستند آه در معرض آزار و اذيت قرارمى گيرند يا نسبت به آنها سهل انگارى مى شود

 .آنها در محيط هائى زندگى مى آنند آه در آنجا از مواد مخدر استفاده مى شود. خشونت وجود دارد به سر مى برند
 

 چگونه بدرفتارى، سهل انگارى و قرارگرفتن در معرض خشونت بر آودآان تاثير مى گذارد
 اد پيدا آنند آه دنيا مكان خطرناآى استآودآان ممكن است ترسو و مضطرب باربيآيند و اعتق •
 آنها ممكن است تندخو شوند و نسبت به ديگران زورگو وپرخاشگرباربيآيند •
 آنها ممكن است بى اراده و آم رو بشوند، فكر آنند آه نمى توانند در هيچ بخشى از زندگى شان تغيير بوجود آورند •
 مى از فكرشان به سروآله زدن با تنش ها و زندگى در محيطى ناهنجار مى گذردآنها ممكن است مشكل يادگيرى پيدا آنندزيرا بخش عظي •
آنها ممكن است در زمان رشد در معرض خطريادگيرى رفتارآزار دهنده نسبت به ديگران، يا در معرض بدرفتارى ديگران نسبت به خود و يا  •

 هردو قرار بگيرند
همچنين به نوبه خود بر جسم، روح، احساس  . اثر مى گذارد١ گرفتن بررشد مغزى آودآانآزار و اذيت ديدن و در معرض خشونت در خانواده قرار •

 .اين مساله همچنين بر توانائى آنها در ايجاد ارتباط با ديگران و دوست يابى نيز تاثير خواهد گذاشت. و رشد فكرى آنها تاثير مى گذارد
 

 .رار بگيرند، آسيب اين ضايعه برفكر و رشد آنها تداوم خواهد يافتچنانچه آودآان بطور مداوم در معرض خشونت و بدرفتارى ق

 
 انواع بدرفتارى

 :سهل انگارى موارد زير را در بر مى گيرد
 فراهم نكردن غذاى آافى، لباس، مسكن، بهداشت و حفاظت در برابر صدمات •
 دريغ داشتن محبت به آودك و تعلقات او •

 
 :مل شودصدمات احساسى مى تواند اين موارد را شا

 قرار گرفتن در معرض خشونت درخانواده يا برخورد شديد •
 افراط دائم در مصرف الكل يا مواد مخدرتوسط سرپرست يا هرآسى آه در منزل زندگى مى آند •
 طرد شدن •
 انتقاد، تهديد، خوار آردن، تهمت زدن، يا انتظارات نامناسب داشتن از آودك •

 
 مقابل آودك تعمدًا به زور متوسل شود و به وى صدمه بدنى برساندهنگامى روى مى دهد آه آسى در  آزار جسمى

 
 .آودك را با هرنوع ارتباط، فعاليت يا رفتار جنسى آشنا مى آند تجاوز جنسى

  استفاده جنسى از آودك يا قراردادن او در برابر اعمال جنسى مى شودءتجاوز جنسى شامل هرنوع لمس جنسى، آميزش جنسى، سو •
در اآثرموارد تجاوز جنسى نسبت به آودك، توسط آسى . ن است توسط يكى از والدين، افراد فاميل، دوست يا غريبه انجام شودتجاوز جنسى ممك •

 انجام مى شود آه آودك او را مى شناسد



 

 

  درمورد اينكه آيا آودك يا نوجوان درمحيطى آزاردهنده قرار گرفته استسرنخ هائى
گى هائى را نشان مى دهند لزومًا ژآليه آودآانى آه چنين  وي. گى هاى زير را ندارندژسهل انگارى قرار گرفته اند لزوماًً ويآليه آودآانى آه مورد بدرفتارى يا 

ك يا معذالك، اگر شما موارد زير را مشاهده نموديد اگاه باشيد آه امكان دارد آود. در خانه هائى آه  بدرفتارى يا خشونت در آنها جريان دارد زندگى نمى آنند
 :نوجوان درچنين شرايطى زندگى آند، جائى آه در معرض خشونت خانواده قرار گرفته و صدمه مى بيند

 آودآى آه اغلب گرسنه است، آثيف است يا لباس مناسب با هوا نپوشيده است •
 آودك جوانى آه اغلب تنهاست •
آودك يا نوجوانى آه بنظر مى رسد مسئوليت هائى مانند بزرگساالن بعهده دارد، مثًال اغلب مراقبت از برادرها و خواهرها را بعهده دارد، آارهاى  •

 خانه را انجام مى دهد يا سعى مى آند از يكى از والدين مراقبت نمايد
 ى ندارد  يا خيلى بى حال استژآودآى آه انر •
 در فعاليت هاى بدنى خوددارى مى آند يا لباس مناسب براى اين نوع فعاليت ها نمى پوشدآودآى آه از شرآت  •
 آودآى آه اآثرًا نسبت به ديگران خشن، عصبانى و بى ادب است •
 جراحات يا زخم هاى بدون علت، بخصوص در مكان هائى آه  معموًال آودآان هنگام بازى يا حرآت دراطراف آن صدمه نمى بينند •
 ات يا زخم هائى آه علت وجودى آنها با توضيحات داده شده جور در نمى آيدوجود جراح •
 يا سوختگى هائى آه بنظر مى رسد بوسيله شيئى صورت گرفته است، مثًال، آتش سيگار، آهن يا مشعل اجاق برقى/ زخم ها و •
 آودآى آه بيشتر از الزمه سنش در باره روابط جنسى مى داند •
 گساالن و آودآان ديگر تمايالت جنسى وجود داشته باشدآودآى آه در رفتارش با بزر •
 آودآى آه با صراحت در باره تجاوز جنسى صحبت مى آند •
 آودك يا نوجوانى آه به دفعات از خانه فرار مى آند •
 آودك يا نوجوانى آه از الكل يا مواد مخدر استفاده مى آند •

 
  او يا قرارگرفتن وى در معرض خشونت شويد، آن را گزارش دهيدچنانچه مشكوك به بدرفتارى با آودك، قصورنسبت به نيازهاى

به پليس، مقام مسئول خدمات . چنانچه مشكوك شويد آودآى مورد بدرفتارى يا سهل انگارى توسط ولى يا سرپرستش قرار گرفته، بالفاصله آن را گزارش دهيد
 . تلفن آنيدKIDS (5437)-387-800-1 ساعته ٢٤خانواده و آودك درمحل خود يا خط اضطرارى 

 
 .ولى يا سرپرست آودك را مطلع نسازيد

 
براى يافتن شماره تلفن پليس . چنانچه مشكوك شويد آه شخصى غير از ولى يا سرپرست آودك با او بدرفتارى مى آند، بالفاصله آن را به پليس گزارش دهيد

 .ه آنيدمحل خود به صفحات موارد اضطرارى در دفتر راهنماى تلفن محل خود نگا
 

 آمك بگيريد
 و يا به شماره تلفن اضطرارى مربوط به بدرفتارى با آودك  تلفن آنيد٩١١چنانچه شما يا آسى را آه شما مى شناسيد در معرض خطر فورى قرار بگيرد به 

- ١٨١٨ساعته  ٢٤ شماره تلفن رايگانبراى دريافت آمك ازتسهيالت محل خود يا آسب اطالعات بيشتر، لطفًا با . KIDS (5437)-387-800-1: اطالع دهيد
خدمات .  "  ديدن آنيدwww.familyviolence.alberta.ca    تماس بگيريد و يا از وب سايت" اطالعات در باره خشونت درخانواده"   مربوط به ٣١٠

 .ا رهبرى مى آندرا در آلبرت"  جلوگيرى ازخشونت و زورگوئى در خانواده"افتخار مى آند آه " آودآان و نوجوانان آلبرتا
 
١ Perry, B., (2005) .راهنماى منابع محلى : ، خشونت خانوادگى به شما مربوط مى شود" خدمات آودآان و نوجوانان"در آلبرتا . تاثير مخرب خشونت خانوادگى بر روى آودآان 
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