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طریق حفاظت آنها
اگر  رشیک زندگی تا ن از نظرجسمی و یا روحی شما را اذیت میکند ، این عمل او به طفل شما نزی  آسیب می راسند – این 

آسیب میتواند هم قبل از والدت و هم  بعد از والدت باشد . 

کودکان و اطفال برای اینکه   صحتمند  بوده و خبویب در زندگی موفق باشند احتیاج دارند تا  در یک حمیط دور از آسیب  منو 
کنند. در حمیطی که  در آن خشونت ، وضع ترس آور وواهمه و عدم اطمینان موجود باشد  حمیطی حمفوظ برای اطفال نیست.

در حالیکه بعیض ها احاسس میکنند که ترک کردن زندگی مشرتک  با  شخصیکه سبب اذیت میگردد  اطفال را از داشنت رابطهء 
خانوادگی حمروم میکند  ، ویل شواهد قوی ناشن میدهد که  تصادم بنی والدین تاثریات منفی بدتری ازجدایئ و طالق را در رشد 

و منو و تطابق  اطفال در زندگی دارد 

خواه شما خبواهید روابط خود را با همرس ادامه دهید ، ویا رابطه را قطع کنید اطفال شما ، در اکرث حاالت ، با کسیکه از روش 
خشونت بار استفاده کرده در متاس خواهند بود . این ورقهء معلوما ت در بارهء تاثریات خشونت در خانواده بر کودکان شریخوار 

واطفال نو پا  است و روهشایئ را  برای شما جهت حفاظت فرزندان تان از تاثریات منفی  این روش آماده میکند.

 آنگاه که من حامله  شدم او فشار آوردن بر من را آغاز کرد و تمام 

 وجودم از اثر ضربت او کبود گردیده بود . بعد او از این پیش آمد ترسید 

و  توصیه کرد به داکرت چیزی نگویم . و من هم  از ترس او چیزی  نگفتم .

حامله گی باید زماین خویش آور برای شما ورشیک زندگی تان باشد باید جشن 
یرا این حادثه جزیئ از پالین است که شما باهم طرح  زندگی نوین را جتلیل کنید ز

کرده اید. صحت شما و صحت طفل شما باید موضوع دارای اهمیت اول برای 
شما ورشیک زندگی تان باشد.

اگر شما از نگاه جسمی و یا جنیس در ضمن دوران حامله گی مورد سوء استفاده 
قرار میگریید طفل شما از آن به طرق خمتلف منجمله طرق  آیت  صدمه میبیند:

تاخری و یا نداشنت مراقبت والدین  •

استفاده از مواد مرض – اگر شما موفق به بر قراری یک حیات صحتمند نباشید   •
وبه کشیدن سیگریت و نوشیدن الکول  برای مقابله با فاشر روحی  پنا ه بربید

تاخری در منو مغز  •

وضح محل زود رس  •

وضح محل طفل کم وزن  •

فاشر روحی، صد مه و یا مرگ جننی  •



می دانیم که مردم موسیقی مورد عالقهء خود را  هنگام حامله بودن به طفل قبل از تولد میشنوانند  تا بدین وسیله 
طفل احاسس آرامش کرده و فکر کند اورا دوست دارند. حاال فکر کنید آیا اطفال قبل از تولد اگر مادر اشن مورد بد 

رفتاری قرار بگرید چه احاسس خواهند کرد ؟ آیا یک طفل چه احاسس خواهد کرد ؟ اگر :
مادر ش به سبب اینکه از موها گرفت شده و در طول خانه کاشن کاشن برده میشود جیغ بزند؟  •

یرا کیس در حال خفک کردن او باشد؟ مادر اشن به سخیت  هوا را تنفس کند ز  •

مادر اشن بصورت متداوم در حالت اضطراب  و ترس باشد و نتواند خبوابد؟  •

هیچ گاه فکر نشود که کودکان شری خوار واطفال نوپا بسیار سن کم دارند و خشونت خانواده و فامیل بر آهنا تاثری ندارد.

زندگی در خانواده ء  که در آن خشونت  بصورت مستمر موجود باشد  بررشد ومنو مغز کودکان شری خوار و اطفال نوپا 
تاثری وارد  میکند . این تاثری ات  میتواند دامیی باشد.

یاد و توجه مثبت  ، و عکس العمل د قیق نسبت به  ترس آهنا، انظباط  کودکان شری خوار و اطفال نوپا به مهرباین ز
متداوم و دوستا نه، امور روزانهء منظم و حمیطی که برای آهنا حمفوظ و قابل پیش بیین باشد  احتیاج دارند. 

اگر کودک شری خوارویا طفل نوپا ی شما در هنگام خشونت  در فامیل حارض وناظر صحنه  باشند آهنا در معرض 
خطرات آیت قرار دارند:

ممکن است با اشیائیکه بر یکدیگر پرتا ب میشود زده شود   •

اطفال و کودکان هتدید به رسیدن آسیب گردند برای اینکه به شما اخطار بدهد ویا سبب فاشر روحی به شما گردد.  •

به شدت از نظر روحی نا راحت گردد.  •

حیت کودکانیکه شش هفته عمر دارند در مقابل خشونت فامییل و خانوادگی بصورت واضح  از خود نا آرامی ناشن 
میدهند. کودکان شریخوار و اطفال نوپا در حمیط خود در مقابل کشیدگی ، ترس و تعدی از خود عکس العمل قوی 

ناشن میدهند.
در صورتیکه در خانه خشونت موجود باشد  میتواند بر آهنا تاثریات آیت را داشته باشد:

فاشر روحی و کشیدگی را  که مادر اشن متحمل میگردد احاسس کنند.  •

تاخری در حرف زدن و رفنت برای رفع حاجت را جتربه میکنند.  •

مهتاجم  و خشمگنی بوده  - و منیتوانند قرار داشته باشند.  •

از شدت ترس بازی منیکنندو به شما میچسپند.  •

گوشه  گری و کم حرف با شند.  •

من نمیخواهم 

که طفل دو ساله 

ام ببیند که من 

آسیب دیده ام – 

او که به اشکهایم 

مینگرد  بد ترین 

درد هارا احساس 

میکنم. 
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خشونت خانوادگی  آنقد رترس و نگراین و فاشر روحی برای والدین بوجود میآورد که آهنا غالبا منیتوانند ناراحیت کودکا ن 
شریخوار و اطفا ل نوپای خود را تسکنی خبشند تا آهنا د وباره احاسس امنیت کنند. آنگاه که کودکا ن شریخوار و اطفا ل 
نوپا بصورت منظم نتوانند احاسس راحیت کنند ، امنیت و حمفوظ بودن آهنا و روابط اشن با والدین صدمه میبیند . این 

روابط آسیب دیده میتواند برای طفل در حال و آینده مشکالت جدی احاسیس را بار آورد.

کشیدگی ، ترس و تهاجم دوامدار  در محیطی که شما زندگی میکنید میتواند برازدیاد  

اعتمادو آزادی   اطفال و کودکان اختالل ایجاد کند.
شما چه کرده میتوانید…

مسئول خشونت کیس ا ست که آنرا بوجود میآورد ، این تقصری شما نیست. با آهنم  اقدامایت وجود دارد که شما با اجنام 
آن میتوانید از تاثری قرار گرفنت طفل و یا کودک در مقابل خشونت  بکاهید حیت اگر نتوانید آهنا را از موقعییت که دارند بدور 

بدارید. آماده کردن حمیطی که  دوست داشتین  بوده و توجه به طفل موجود باشد وشما  در حالیکه از نگاه احاسیس 
یان آور زندگی با خشونت خانوادگی و فا مییل غالب آید. آماده باشید میتواند به طفل تان کمک کند تا بر تاثری ز

چگونه کودک ویا طفل خود را کمک کرده میتوانید :

وضع مزاجی کودک ویا طفل خود را بدانید ، عالمات خسته گی و یا وارد بودن فاشر بر وی را متوجه باشید اورا   •
نزدیک خودبگریید ، اورا به نرمی تکان دهید و آهنگ مالمیی را زمزمه کنید تا او را از حالت فاش ر رو حی راحت کنید.

هنگام حرف زدن با کودکان شری خوار ویا اطفال نوپا به چشمان اشن نگاه کنید  •

هر گاه که تکهء اور اعوض میکنید  ، یا به او غذا میدهید، ویا اورا شستشو میدهید  لبخند به لب داشته باشید و   •
نغمه مالیم وراحت را زمزمه کنید.

با طفل و کودک خود بازی هایئ کوتاه مدت را اجنام دهید- مانند جنتل تیکل ، پیک ا بو ، آهنگهایئ کودکستان را   •
خبوانید ویا برای طفل تان کتاب خبوانید.

بگذارید طفل شما در مکالمه پیش قدم باشد – از بغ و بوغ طفل تقلید کنید ، در بازی ها زما نیکه آهنا زبان خود را   •
بکار میربند از آهنا پریوی کنید.

یبا سیت ، " مادر ترا دوست دارد".  کلمات مثبت و مشوق را بکار برید از قبیل  " دخرت خوب " بچه خوب" ، تو ز  •

به نرمی اورا بوسه زنید و متاس داشته باشید و تنگ در آغوش بگریید تا به او ناش ن دهید  که در بنی بازوان شما حمفوظ   •
است.

غذایئ اورا بطور منظم در وقت معنی خبورانید ، وقت خواب او در اسعت معنی باشد ، وقت استحمام و راحیت او را   •
منظم در نظر داشته باشید.این روش زندگی روزانهء طفل شما را قابل پیش بیین میاسزد و به کمک میکند تا احاسس 

امنیت کند.

با طفل خود به زمنی بازی های سپوریت بروید – با اسیر والدین  و اطفال حمشور شدن میتواند خویش آور باشد و شما   •
را متیقن اسزد که کار خویب را اجنام میدهد.

برای خود چه کرده میتوانید؟
اشخایص هستند که مشوره هایئ بصورت حمرمانه  میدهند تا بتوانید در بنی طرق خمتلف آیندهء خود را انتخاب کنید و 

اندازهء حمفوظ بودن خود را افزایش دهید . شما بتوانید تصمیم بگریید که میخواهید در یک رابطهء سوء بایق مبانید ویا این 
رابطه را قطع کنید . اولیت از شما است  ، و حفاظت طفل شما.

به تلیفون جماین 811 811 1800 )24 اسعت( برای کمک حمرمانه که به نام DVConnect است متاس بگریید.
ورقهء معلومات را که بنام "هر کس حق دارد در حمل زندگی خود ، خود را حمفوظ احاسس کند" را خبوانید ، این ورقه 

اشمل سئواالیت است که خامنهایئ که در معرض خشونت خانوادگی قرار گرفته اند آهنا را مطرح میکنند. 
http://www.noviolence.com.au/public/factsheets/ :یر بگریید  این ورقه را میتوانید از ویب اسیت ز

factsheetforwomen.pdf یا www.noviolence.com.au  کلیک کنید “resources fact sheet” وبر روی. 



مرکز ریرسچ برای خشونت خانوادگی و فامییل  ایالت کویزن لند  رسمایهء فعالیت خود را از 
دیپارمتنت خدمات اجتماعی به منظور اجرای  ریرسچ و انکاشف منابع تعلیمی در رابطه با 

 خشونت فامییل و خانوادگی در کویزن لند در یافت میکند.
حق اقتباس حمفوظ است به مرکز کویزنلند برای ریرسچ در بارهء خشونت خانوادگی و فامییل 

تارخی  رشوع حمفوظ بودن حق اقتباس 2011 میباشد.  
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چگونه شما میدانید که شما روش سوء را جتربه میکنید از خود این سئواالت را پراسن 
کنید........

آیا رشیک زندگی ام بصورت متداوم بر من فریاد مزیند و یا به من ویا اطفال من  نازسا میگوید.؟  •

آیا گاهی از رشیک زندگی ام میرتسم؟  •

آیا رشیک زندگی ام به من  آسیب مریاسندویا مرا و اطفال مرا به  آسیب راسندن هتدید میکند؟  •

آیا رشیک زندگی ام مرا وادار به رابطهء جنیس ناخواسته میکند؟  •

آیا من همواره میکوشم حالت آرام را نگه دارم تا روش رشیک زندگی ام را تنظیم کرده بتوانم.؟  •

آیا من از اینکه روش رشیک زندگی ام بر رشد ومنو طفل من اثر خواهد گذاشت تشویش دارم ؟  •

اگر به هر یک از سئواالت فوق جواب مثبت دارید  ، به خدمات خشونت خانوادگی متاس بگریید.آهنا کمک جماین ، 
غری قضایئ و حمرمانه میدهند تا به شما کمک شود تا شما وطفل شما حمفوظ باشید.

نزدیک ترین ادارهء خدمات  محایت دربارهء خشونت خانواده را بیابید
 یک لیست خدمات خشونت خانوادگی را در کویزنلند از ویب اسیت ذیل بدست آورده میتوانید:

www.noviolence.com.au/supportservices.html

ویا ، اگر به انرتنیت دسرتیس ندارید:

به تلیفون 24 اسعته خشونت خاوادگی به شماره 811 811 1800 به Womensline DVConnect زنگ بزنید.


