
تعالی جوانان قوی و سازگار
اگر جوانان میبینند که  والدین ویا کسیکه حفاظت آهنا را بدوش دارد از نگاه جسمی و یا رواین مورد سوء عمل قرار میگرید ، آهنا 

ممکن است خشونت را یا جتربه کرده ویا  وقیت به سن باال رسید ند خشونت را در روابط خود با دیگران بکار برند .

سن بلوغ زمانیست که جوانان رشوع به تصمیم گریی مینمایند که  کدام نوع از ارزهشا رضورت است که راهنمایئ زندگی آنان 
باشد . ایهنا در مرحلهء قرار دارند تا عقاید و ارزهشایئ که از طریق والدین و معلمنی به آهنا القاء شده آزمایش کنند و میخواهند 

آزادی خود را از طریق طرز پوشیدن لباس ، آرایش موی و داشنت دوستان و هسم گریی در بعیض فعالیهتا  در یابند.برای 
کمک به جوانان برای طی کردن مصون از این گذرگاه مرحلهء از انکاشف جواین و منو او بسوی شخص  کالن اسیل که قوی  ، 

قابل احرتام و با اعتماد باشد ، آهنا در دور و پیش خود به اشخایص رضورت دارند که به آهنا بتوانند اعتماد کرده ، و احرتام 
داشته باشند و به آهنا متکی باشند، آهنائیکه نه تهنا امنیت جسمی و احاسیس فراهم مناید  ، هم چنان به آهنا کمک  منایند تا 

حمدودیت خود را درک کنند.

در حالیکه طفل در حال بلوغ خود را که در حال نمو به حیث یک مرد ویا زن میباشد میبینید ، 
آنها نیز شما را  میبینند ، و می آموزند که کالن سال بودن چه قسم است .به حیث والدین و یا 

نگهدارندهء آنها شما نفوذ مهمی بر  زندگی آنها دارید.

جوانان اکرث  به شدت حتت تا ثری  خشونت خانوادگی و فامییل قرار میگریند.  آهنا ممکن است از طفولیت با خشونت بزرگ 
شده باشند ، لهذا آرزوی روبه افزایش آهنا برای آزادی سبب میشود تا خنواهند در یک حمیط غری حمفوظ از خشونت به زندگی 

ادامه دهند. اکرث جوانان بسیاری در موساست خدمات جوانان، از خشونت خانوادگی در فا میل خود  گزارش داده اند.

خشونت خانوادگی میتواند تاثری بد تری بر روی پرورش جوانا ن داشته با شد 
تا نسبت به جدایئ و طالق والدین آهنا. شما اگر خبواهید به روابط خود ادامه 
دهید ویا نه ، در اکرث حاالت دخرت ویا پرس شما ، با کسیکه  روش خشونت  

داشته در متاس است.این ورقهء معلومات در باره ء تاثری خشونت خانوادگی و 
فامییل بر جوانا ن است و طرزالعمیل را هتیه کرده است تا جوانان را از نتاجی سوء 

آن  بدور بدارد.

جوانان میتوانند خو د را از خشونت در  خانواده مالمت 
کنند، بخصوص اگرخشونت کننده آنها را به حیث علتی  در 

تر سانیدن  و یا کوچک شمردن مادر شان سهیم بداند.



جوانان به محایت از  خارج و یاداخل خانواده  ء اشن  رضورت دارند تا به آهنا کمک کند تا ببینند که آهنا انتخاب اینکه چطور 
شخیص در کالن اسیل خواهند بود را  دارند . منو اشن در یک خانهء پر از خشونت بصورت اتوماتیک چننی معین منیدهد 

که آهنا جواین  با خشونت و یا شخیص که  مورد سوء رفتار قرار گرفته  بار بیایند.

اگر شما سوء عمل فزییکی ، روحی و یا جنیس را جتربه میکنید ، ممکن است دخرت ویا پرس شما این جتارب را ماشهده کند:
خشم – نسبت به شما که رابطهء پر از سوء عمل را خامته منیدهید ویا این خشم او متوجه کیس است که جمری سوء عمل   •

است.
احاسس خجالت – میخواهند ارسار فامیل را از دوستان خود بپواشنند.  •

حفاظت کردن – میخواهند که مادر و اوالد را محایت کنند.  •
ترس – از نتاجی سوء خشونت  ، که دامن گری آهنا و خواهر و برادر آهنا گرد یده  •

افرسده گی  - منیتوانند ببینند چگونه زندگی آهنا هببود خواهد یافت.  •
پرخاشگر و روش ضد اجتماعی داشنت – برای اینکه غصه و نا مرادی  خودرا فرو ناشنند ، ویا رویش را که در خانوادهء   •

خود دیده اند  آنرا به اسدگی مادل  و منونه باسزند.
استعمال مواد نشئه آور- برای اینکه از تاثری جتارب خانه فرار کرده باشند.  •

در روابط  خود با دیگران از خشونت کار گرفنت- خشونت علیه  طرف مقابل خود را قابل قبول بدانند.   •
کم شدن فعالیت های مربوط به مکتب- که در اثر فرسودگی ، فقدان حس حترک و یا غری حارضی تولید میشود.  •

 رفتا ر عادی قبول خطر د ر دوران نوجوانی میتواند بوسیله فشا ر روحی همراه با خشونت، 
د ر خانه افزایش پیدا کند

جوانان با ماسیل بسیار مهم در زندگی مواجه میگردند ،  مانند:
هویت آهنا –  اینکه مونث و یا  مذکر بودن چه مفهوم دارد.  •

یافنت کار و استقالل اقتصادی.  •
روابط جنیس آهنا – که روابط حمرمانهء شخیص آهنا را تشکیل میدهد.  •

دوست اسخنت و نگه داشنت د وستان.  •

برای اجرای این مقاصد آهنا باید در مورد خود نظر مثبت داشته باشند – یک حس ارشمندی ،  ودارا بودن روش و ارزش 
یر احتیاج  خودی ، تا به آهنا در انتقال اشن به د نیای مسئو لیت و استقالل بزرگ اسالن  کمک کند. جوانان به موارد ز

دارند:
حمفوظ بودن.  •

قابلیت پیش بیین در حمیط خود.  •
به حیث مادل  مثبت بودن.    •

مورد توجه قرار داشنت.  •
حمبت بدون چون و چرا.  •

حمیط خانوادهء بدون خشونت  فامییل.  •

وقیت خشونت خانوادگی در اطراف جوانان واقع میشود آهنا چه فکر میکنند؟
من میخواهم کاری کنم که خشونت متوقف گردد.  •

من منیتوانم در مکتب بر درهسایم مترکز فکری داشته باشم من از اینکه در خانه چه واقع خواهد شد در تشویش میباشم.  •
من دوست دارم اگر غری قابل رویت باشم – وقیت خشونت متوقف میشود کیس در بارهء آن حرف نزند . مثل اینکه هیچ   •

چزی واقع نشده باشد.
چرا من مثل دوستا نم زندگی عادی ندارم؟  •

من منیخواهم در شب خانه بروم – در مکتب در هنایت میدانم چه واقع خواهد شد.  •
من میخواهم کیس مرا دوست داشته باشد ، دوست من باشد....تا به من کمک کند.  •

آرزو دارم کیس در مکتب نداند در مزنل ما چه میگذرد.  •
من تشویش دارم که مبادا شخیص با سوء  عمل بار نیایم ویا دیگری را مورد سوء عمل قرار دهم.  •



جوانا ن به حما یت از خا رج و 
داخل خانواده شا ن ضرورت دارند 

 تا به آنها کمک کنند که ببینند 
انتخا ب اینکه د ر کالن سالی چطور 

 شخصی خواهند بود را دارند. 
 نمو شا ن د ر یک خانه پر ا ز 

خشونت چنین معنی نمیدهد که 
بصورت اتوما تیک آنها جوانی با 

خشونت و یا شخصی که مورد سوء 
رفتا ر قرار گرفته با ر یا ید.

شما جه کرده میتوانید ...
مسئول خشونت فقط شخیص است که آنرا اعمال میکند.  این تقصری شما نیست . با آهنم بعیض چزیهایئ وجود دارد که 

شما میتوانید با اجرای آن دخرت یا پرس تان را کمک کرده و تاثری سوء خشونت را تقلیل خبشید. به این موضوع آگاه باشید که 
دخرت/پرس شما میتواند در معرض خشونت فامییل قرار بگرید و با حرف زدن با شما و یا یک ماشور حرفه ای راجع به اینکه 

آهنا چه احاسیس دارند میتواند به آهنا کمک کند که بر تاثریات مرض خشونت فائق آیند.
چگونه دخرت یا پرس تانرا کمک میکنید.

راجع به احاسس ، تشویش ، امید ها و آرزوهای اشن با آهنا حرف بزنید.  •
از ایاشن برای داشنت روابط قابل اعتماد و مثبت با اعضاء دورتر خانواده  ، دوستان اشن ، معلمنی و دیگران در حمیط   •

اجتماعی آهنا محایت کنید.
به آهنا روش احرتام داشته باشید و به آهنا بیاموزید تا با دیگران با احرتام رفتار کنند.  •

در بارهء آچنه میکنند عالقه ناشن دهید مانند سپورهتا ، هرن، موسیقی و گروهپا ی  دوستان.  •
به  دخرت یا پرس خود اطمینان دهید که گاهی عصباین بودن امری طبیعی است ، ویل قهر نباید با روش خشونت اشتباه   •

شود.
موفقیت ها ی  دخرت یا پرس خود را در داخل ویا خارج مکتب حتسنی و محایت کنید.   •

به آهنا بگوئید که آهنا را دوست دارید و از بودن آهنا احاسس غرور میکنید.  •

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 اندازه 
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. 
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 چگونه 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.؟  •

من از اینکه روش رشیک زندگی ام بر  رشد و منوطفل 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 خود وطفلتا ن 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.

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.  


