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مقدمه
این کتابچه، با عنوان »مجذوب و خطرناک: راهنمای زنان برای احیای رابطه سالم«، توسط زنان برای 

زنان ایجاد شده است. این کتابچه ابتکاری از شرکت خدمات زنان تویید شایر است.

امیدواریم که به اشتراک گذاری این اطالعات شما را در راه دستیابی و حفظ یک رابطه سالم کمک کند؛ 
رابطه ای بر اساس اعتماد، احترام، ارتباط مثبت، صداقت و قدرت متوازن.

خشونت خانگی و خانوادگی فقط به خانواده مربوط نیست؛ این موضوع یک نگرانی اجتماعی است. در 
نتیجه باورهای فرهنگی و اجتماعی ذاتی، میلیون ها زن در سطح جهان از تمام گروه های اجتماعی و 
اقتصادی مورد سوء استفاده قرار می گیرند و به صورت روزمره با برخورد خشن مردان مواجه می 
شوند. خشونت خانوادگی مختص به این نیست که مرد در یک رابطه عصبانی شود یا به خشم آید؛ این 
راهی برای فرد سوء استفاده کننده برای کنترل و تسلط برشریک زندگی و / یا فرزندان وی است. بر 

اساس آمار، زنان و کودکان محتمل ترین قربانیان خشونت خانگی و خانوادگی هستند. این کتابچه برای 
زنان نگاشته شده است، تا به عنوان ابزاری برای رهایی از کنترل شدن، روابط سوء استفاده گرانه یا 

خشن و احیای رابطه ای سالم مورد استفاده قرار گیرد.

خشونت خانگی و خانوادگی یک جرم است، و ما در حال انجام کاری در مقیاس محلی و ملی برای 
ارتقای حق ذاتی زنان و کودکان برای مصون ماندن از سوء استفاده و خشونت و ساخت شبکه ای از 

منابع برای زنان هستیم که در زمان نیاز به آن دسترسی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود زنان هنگام 
تصمیم گیری در مورد امنیت خود و فرزندانشان از گزینه های خود مطلع باشند.

بسیاری از زنان تجربه و دانش خود را برای توسعه این کتابچه ارائه داده اند. خطاب به تمامی زنانی که 
در این زمینه کمک کرده اند – از شما تشکر می کنیم.

مسیر احیای یک رابطه سالم برای هر زن متفاوت است؛ هیچ راه درست یا راه غلطی وجود ندارد - تنها 
راه شماست که وجود دارد. اطالعاتی را که نیاز دارید از این کتابچه بردارید، به خودتان وقت بدهید، 

هر کجا نیاز داشتید کمک بخواهید و به یاد داشته باشید در مورد دستاوردهایتان - که خیلی بوده اند – به 
خودتان تبریک بگویید.

اگر این کتابچه را در جای امنی قرار نداده اید، ممکن است اکنون زمان مناسبی برای خواندن آن نباشد. 
خودتان می دانید چه زمانی آمادگی شروع این مسیر را دارید.

تریسی اسبی، مدیر

این نسخه از کتابچه مجذوب و خطرناک توسط برنامه حمایتی دادگاه در خصوص خشونت 
خانگی زنان )WDVCAP( در مرکز کمک های حقوقی NSWبه روز رسانی و تولید شده 

است. ژوئن 2020
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چطور به اینجا رسیدم؟
یا شما سزاوار قرارگیری در معرض سوء استفاده هستید؟ پاسخ »خیر« است

آیا شما آن را درخواست کردید؟ پاسخ »خیر« است
یا تنها هستید؟ پاسخ »خیر« است 

خشونت علیه زنان و کودکان به هیچ دلیلی قابل قبول نیست. شما مسئول هیچ شکلی از 
سوء استفاده نیستید و در درد و رنجی که می کشید تنها نیستید. متأسفانه، خشونت خانگی و 

خانوادگی در همه جای جامعه ما، به خصوص در پشت درهای بسته وجود دارد.

شما ممکن است بپرسید »چگونه به خودم اجازه دادم در این وضعیت قرار بگیرم و چه کاری 
کرده ام؟« شما هیچ کاری نکرده اید؛ این یک روند تدریجی برای شما بوده است که در 

وضعیت فعلی قرار گرفته اید. این وضعیت با تحقیرهای ناچیز شروع می شود تا زمانی که 
به نقطه ای می رسد که برای خود و کودکانتان احساس نا امنی می کنید. این احساس در شما 

آغاز می شود که منزوی و تنها شده اید؛ و این واقعیت برای شما تقویت می شود که باید مورد 
سرزنش قرار گیرید، که احساس نادرستی است.

همیشه این امید وجود دارد که وضعیت بهبود خواهد یافت و این امید ما را در وضعیت 
قرارگیری در معرض سوء استفاده با رؤیاهایی از یک زندگی خانوادگی شاد و هماهنگ نگاه 
می دارد. برای حفظ این امید و رؤیا، ما آرامش را به هر قیمتی حفظ خواهیم نمود. این همان 
جایی است که ما شروع به »راه رفتن بر روی پوسته تخم مرغ« می کنیم و در انتظار چرخه 

بعدی رفتار سوء استفاده گرانه می نشینیم.

امید ما با وعده های فرد سوء استفاده کننده و ناامیدی هایی که در زمان بروز مجدد این رفتار 
حاصل می شود حفظ می شود. این احساس در ما آغاز می شود که تنها به دام افتاده ایم و کسی 
نیست که با او صحبت کنیم، وقتی باور می کنیم که مقصر هستیم و هیچ کس آن چه را که می 

گوییم باور ندارد احساس شرم می کنیم. بنابراین، ما معموالً از این رفتار سوء استفاده گرانه 
در سکوت رنج می بریم.

چه احساسی ممکن است داشته باشید؟
»اگر این عشق است، چرا اینقدر احساس غمگینی می کنم؟«

اغلب اولین نشانه از اینکه اشتباهی در خصوص شیوه رفتار با شما وجود دارد نحوه احساسی 
است که می کنید. شما ممکن است احساس ناراحتی، عصبی بودن، گیج شدن و اینکه چیزی 
درست نیست را داشته باشید. به احساسات / ندای درون خود اعتماد کنید- این احساسات مهم 

هستند. درباره احساس خود در زمانی که با شریک رابطه تان هستید فکر کنید.

اگر در حال تجربه کردن خشونت خانگی یا خانوادگی هستید ممکن است چنین احساس کنید:
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به طور مداوم بترسید و احساس کنید »در خطر« هستید 	●

گویی اعتماد به خود را از دست داده اید 		●

منزوی و تنها 		●

گویی دارید دیوانه می شوید 		●

درد / رنج ناشی از آسیب های فیزیکی 		●

شرمندگی یا خجالت زدگی 		●

گناه یا افسردگی 		●

خستگی و بی حالی 		●

اضطراب 		●

تردید در این مورد اینکه چه چیزی واقعی است و چه چیزی نیست 		●

غمگین، عصبانی، گریان و پر از ترس 		●

تحت فشار و ناراحت بودن 		●

تحقیر و گیج شدن 		●

محدود و کنترل شدن 		●

مملو از سرزنش خود و نفرت از خود 		●

تردید در این مورد اینکه چه کاری باید انجام دهید 	●

آثار خشونت نسبت به زنان می تواند شامل این موارد باشد:
احساس به دام افتادن 		●

فزایش استفاده از مواد مخدر و الکل 		●

مشکالت بی خوابی 		●

مشکالت سالمت روانی نظیر افسردگی و اضطراب 		●

صدمه زدن به خود یا خودکشی 		●

تهوع یا سردرد 		●

خشونت علیه کودکان یا شریک رابطه 		●

اینکه از واقعیت خود دور شوید 		●

احساس تنهایی، سردرگمی و ترس 		●

احساس کنید نمی توانید به کسی اعتماد کنید 		●

کنار کشیدن از دوستان و خانواده 		●

ناراحتی عاطفی 		●

هرگز سزاوار این نیستید که با شما اینگونه رفتار شود! خشونت خانگی و خانوادگی     
یک جرم است. بهانه های زیادی وجود دارد که بتواند برای توجیه خشونت مورد     
استفاده قرار گیرد، اما مهم است به خاطر داشته باشید که مردم خشن بودن را انتخاب     

می کنند.  
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درک خشونت خانگی و خانوادگی
برای تعیین اینکه آیا رابطه شما سوء استفاده گرانه است یا خیر باید به آنچه که فرد دیگر در 

حال انجام آن است نگاه کنید، به اینکه چگونه آن رفتار زندگی شما را تحت تاثیر قرار می دهد 
و اینکه توازن قدرت در رابطه شما در کجا قرار دارد. به احساس درونی خود اعتماد کنید: اگر 

درباره چیزی احساس خوبی ندارید پس مشکلی وجود دارد.

 سوءاستفاده از فیزیکی خشونت جنسی
فرزندان
 •	باعث شود در مورد فرزندان 
احساس گناه کنید
• از کودکان برای انتقال پیام ها 
استفاده کند
 • تهدید کند فرزندان را با 
خود می برد
 • از رهگیر GPS در 
 دستگاه های فرزندان
 استفاده 
 کند تا بر مکان شما 
 نظارت
 داشته باشد

 

سوءرفتار عاطفی
•	شما را سرکوب کند

• باعث شود احساس بدی نسبت 
• به شما فحش بدهد

• باعث شود فکر کنید دیوانه  
هستید  

• شما را تحقیر کند
• باعث شود احساس گناه

کنید   

منزوی 
کردن 

• آنچه را که 
انجام می دهید، افرادی 

که می بینید و با آن ها 
صحبت می کنید و جاهایی که 

می روید را کنترل کند
• حضور در خارج از منزل و ارتباطات 

اجتماعی شما را محدود کند
• از حسادت برای توجیه اقدامات خود 

استفاده کند

استفاده 
از زور و 

تهدید 
 • تهدید کند کاری  را 

انجام دهید که به شما آسیب 
می زند

• تهدید کند شما را ترک می کند یا 
خودکشی می کند یا شما را به اداره رفاه 

گزارش می کند
• شما را مجبور کند از شکایت صرف نظرکنید

• شما را مجبور کند کارهای غیرقانونی انجام دهید
• شما را تهدید کند که عکس ها یا ویدئوهای خصوصی 

شما را پخش می کند
• تهدید کند داروهایتان، چیزهایی که برای سالمت    

یا کیفیت زندگی شما نیازاست )مانند صندلی    
چرخدار( را به شما ندهد  

 
 کم اهمیت جلوه دادن، انکار کردن

 و سرزنش کردن
• بدرفتاری را کم اهمیت جلوه دهد و   

نگرانی های شما را جدی نگیرد  
• اظهار کند این مورد اتفاق نیفتاده است

• مسئولیت رفتار توهین آمیز را گردن 
فرد دیگری بیندازد

• بگوید شما باعث آن شدید
• خستگی، استرس، الکل 

یا مواد را بهانه کند
	

 

استفاده از سوء استفاده مالی
• از شاغل شدن شما یا حفظ شغل شما جلوگیری 

کند
• شما را وادار کند درخواست پول کنید

• به شما مقرری بدهد
• پول های شما را بگیرد
• اجازه ندهد از درآمد 

خانواده مطلع باشید یا به 
آن دسترسی داشته 

باشید
  

استفاده از برتری 
مردانه

• شما را مانند  
خدمتکار تهدید  کند  

• شما را در تصمیم گیری ها  
دخالت ندهد  

• فردی باشد که نقش های مرد و  
زن را تعریف می کند  

برای جلوگیری از ترک     •
کردن خانه یا با هدف تحقیر کردن شما،    

تهدید کند عکس های خصوصی را   
به اشتراک می گذارد  

 
  

استفاده از تهدید
• با نگاه کردن، اقدامات 
یا حرکات باعث ترس 
شما شود
• وسایل را خرد کند
• وسایل شما را نابود کند
 • حیوانات را آزار دهد
• سالح نشان دهد
• شما را با استفاده از فناوری هایی نظیر 
دستگاه های رهگیری GPS یا جاسوس افزارها 
کنترل کند
• اطالعات شخصی نظیر ایمیل ها، پیام های متنی، 
حساب های کاربری رسانه های اجتماعی یا گزارش 
های تماس را بررسی کند
• در مواقعی که تالش می کنید تماس
 بگیرید و کمک دریافت کنید،
 تلفن شما
 را بشکند یا خط تلفن
 را قطع کند
 
  

قدرت و 
کنترل

.Duluth,Minnesota برگرفته از مرکز مداخله بدرفتاری خانگی
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شکل های خشونت خانگی
ترس می تواند قدرتمند ترین ابزار برای کنترل باشد.ترس می تواند از طریق هر رفتاری که 

برای ارعاب شما بکار گرفته می شود به وجود آید و می تواند قدرت شما را از بین ببرد.

ارعاب شامل شکستن اموال شما، ایما و اشاره رعب آور، پرسش خصمانه و پرخاشگرانه، 
تماس ها، ایمیل ها، پیام های متنی و تعقیب مزاحمت گونه مداوم می باشد.

سوءاستفاده و خشونت می تواند اشکال مختلفی در انواع مختلف روابط داشته باشد.

سوء استفاده فیزیکی شامل آسیب فیزیکی به شما، کودکان، اموال، خانواده، دوستان و حیوانات 
خانگی شما می باشد. این مورد همچنین می تواند شامل تهدید مسلحانه باشد.

سوء استفاده جنسی شامل هر گونه ارتباط اجباری یا ناخواسته جنسی است. این مسئله ممکن 
است در برگیرنده این موارد باشد: کارهای جنسی اجباری، آزار یا آسیب جنسی.

سوء استفاده کالمی شامل تحقیرها، توهین ها و تهدیدهای کالمی پیوسته است. سوء استفاده 
کالمی یک تجربه تحقیر آمیز است و در طول زمان می تواند عزت نفس و اعتماد به نفس شما 

را از بین ببرد.

سوء استفاده عاطفی / روانی شامل رفتار / اقدامات و گفته هایی برای تضعیف حس شما به 
خودتان و از بین بردن اعتماد به نفس/ ارزش در شماست.

سوء استفاده معنوی شامل تمسخر اعتقادات معنوی و / یا مستثنی نمودن شما از شرکت در 
فعالیت های فرهنگی و یا معنوی است.

سوء استفاده مالی زمانی رخ می دهد که فرد سوء استفاده کننده بر منابع مالی شما احاطه یابد. 
در این حالت ممکن است فرد به شما اجازه کار کردن ندهد یا پولی را که به دست می آورید یا 

خرج می کنید کنترل کند.

سوء استفاده اجتماعی حالتی است که فرد سوء استفاده کننده در مقابل خانواده، رفقا، همکاران 
و غیره از شما انتقاد می کند، شما را مورد تمسخر قرار می دهد یا دلسردتان می کند و / یا 

جایی را که می روید و کسی را که می بینید کنترل می کند.

سوءاستفاده در رابطه با فناوری به معنای استفاده از فناوری، مانند اینترنت، تلفن همراه، 
کامپیوتر، رسانه های اجتماعی و دستگاه های نظارت برای دنبال کردن، آزار دادن، تهدید 

کردن یا تحقیر کردن است. این همچنین شامل ضبط یا اشتراک گذاری تصاویر حصوصی شما 
بدون رضایت شماست.
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سوءاستفاده مرتبط با تولید مثل شامل اجبار شما به باردار شدن، یا سقط جنین یا استفاده یا عدم 
استفاده از داروهای ضدبارداری است.

سوءاستفاده از روابط LGBTIQ می تواند شامل روش های منحصر به فرد سوءاستفاده شود، 
شامل سوءاستفاده مبتنی بر هویت مانند تهدید به »بیرون بردن« شما پیش دیگران در زمانی که 

تصمیم ندارید این کار را انجام دهید یا از نظر شما انجام این کار ایمن نیست.

خفه کردن یا خفگی
خفه کردن )Strangulation( یک جرم جدی است. این نشانه آن است که خشونت در حال 

افزایش می باشد و مرگبار ترین نوع خشونت خانگی است.
خفه کردن زمانی رخ می دهد که فشاری دراطراف ناحیه گردن با یک نیروی کافی ایجاد 

می شود که تنفس دشوار یا غیر ممکن می شود. فشار در اطراف گردن می تواند شکل های 
مختلفی داشته باشد، با یک دست یا هر دو دست، با طناب، لباس یا هر چیز دیگری. خفگی 

)Suffocation( بوسیله پوشاندن دهان یا بینی و جلوگیری از ورود هوا به ریه ها اتفاق می 
افتد.

وقتی خفه کردن یا خفگی اتفاق می افتد، مغز شما از اکسیژن محروم می شود، خروج جریان 
خون از مغز شما متوقف می شود و مسیر راه هوایی تان بسته می شود که تنفس را غیر ممکن 

یا به طور فزاینده ای دشوار می کند.
مدت زمانی که این کار اتفاق می افتد می تواند حداقل باشد، هر بار که جریان خون و هوا 
به مغز شما مختل می شود، سلول های مغز تان می میرند. هنگامی که این کار اتفاق می 

افتد سلولهای مغزی بازسازی نمی شوند و این می تواند منجر به مسائل مربوط به سالمتی 
درازمدت شود.

اغلب جراحات قابل مشاهده ای وجود نخواهد داشت. با این وجود، ممکن است جراحات جدی 
داخلی وجود داشته باشد. مهم است که در اسرع وقت از یک پزشک مشاوره طبی بگیرید. شما 
باید به پزشک خود بگویید که خفه شده اید، بنابراین آنها می دانند که دنبال چه چیزی بگردند. 

از دکتر بخواهید که هر گونه جراحت را برای رجوع در آینده و بعنوان شاهد در صورت لزوم 
یادداشت کند.

موارد مهم
در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنید  ●

این موضوع را با فردی، مانند مددکار، پلیس یا پزشک در میان بگذارید 		●

عالئم و نشانه ها را مستندسازی کنید. ممکن است چیزهایی طی چند روز یا هفته ظاهر    		●

شود.  
		 در چند دقیقه، چند ساعت، چند روز یا حتی چند هفته پس از خفه شدن، عالئم و نشانه 	 		●

هایی مثل زیر را که ممکن است تجربه کنید یادداشت نمائید: 	
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دشواری در تنفس، صحبت کردن یا بلعیدن 		›

هر گونه گردن درد یا گلو درد؛ شامل سرفه  ›
استفراغ یا حالت تهوع  ›

هر گونه از دست دادن کنترل ادرار یا مدفوع 		›

زنگ در گوش هایتان، سرگیجه یا سردرد 		›

هر گونه افت حافظه 		›

سردرگمی، احساس گیج شدن، بی قراری یا خستگی. 		›

بالفاصله پس از یک عمل خشونت آمیز که در مورد شما اعمال می شود، ممکن است یک 
احساس تسکینی بکنید که زنده مانده اید. با گذشت زمان، ممکن است این تجربه شروع به کم 
شدن بکند. این میزان خشونت شما را در معرض خطر از دست دادن جان تان قرار می دهد. 

اگر شما به دنبال کمک نباشید، ممکن است دفعه بعدی وجود نداشته نباشد

چرخه خشونت
در یک رابطه سالم دوره هایی از شادی و همچنین اوقات تنش بین شرکای رابطه وجود دارد. 

به طور کلی پس از این تنش یک مرحله از حل مساله وجود دارد که به معنای برابری و 
احترام بین این شرکا است. در یک رابطه ناسالم، اوقات تنش اغلب منجر به دوره های سوء 

استفاده و خشونت می شود. به دنبال این انفجارها زمان عذر خواهی و بازگشت به مرحله ماه 

مرحله 
افزایش تنش

مرحله 
احتیاط

مرحله ماه 
عسل

مرحله توجه
مرحله 
پیشمانی

انفجار

منبع: دکتر Lenore Walker، سال 1979، ایاالت متحده آمریکا
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عسل می رسد، که طی آن همه چیز در ظاهر دوباره طبیعی به نظر می رسد.
مهم است به خاطر داشته باشید که فرد سوء استفاده کننده این چرخه را کنترل می کند. او ممکن 

است برخی از مراحل را حذف یا برخی از مراحل را چندین بار به سرعت تکرار کند.

مرحله افزایش تنش
این مرحله شامل افزایش تنش با مشخصه افزایش سوء استفاده کالمی، جسمی، عاطفی، جنسی 

یا مالی می باشد؛ در اینجا معموالً رفتار لحظه ای و غیر قابل پیش بینی است.

مرحله احتیاط
ین یک مرحله بسیار ترسناک برای شما و خانواده شما است. رفتار فرد سوء استفاده کننده شدت 

می یابد و به طور فزاینده ای غیر قابل پیش بینی می شود. ممکن است شما احساس کنید »بر 
روی پوسته تخم مرغ راه می روید« و می ترسید که هر کاری که انجام دهید موجب وخامت 

بیشتر اوضاع شود.

انفجار
مرحله انفجار نشانگر اوج خشونت در رابطه است. فرد سوء استفاده کننده طی مرحله انفجار 

مقداری تنش آزاد می کند که این امر ممکن است به عادت مبدل شود.

مرحله پشیمانی
در مرحله پشیمانی، فرد سوء استفاده کننده از رفتارش احساس شرم می کند. وی عقب نشینی 
می کند و از رابطه خارج می شود؛ او رفتارهایش را برای خودش و دیگران توجیه می کند.

مرحله توجه
ممکن است فرد سوء استفاده کننده قول بدهد که هیچگاه خشونت را تکرار نکند. وی ممکن است 
با بیان اینکه سایر عوامل مانند استرس کار، مواد مخدر یا الکل موجب خشونت وی شده است، 
در صدد جبران رفتار گذشته خود بر آید. توجه فرد سوء استفاده کننده به طرف مقابل زیاد می 
شود، برای او هدیه خریداری می کند و قول می دهد که خشونت هرگز دوباره رخ نخواهد داد.

مرحله ماه عسل
در مرحله ماه عسل از چرخه خشونت، هر دو نفر در این رابطه ممکن است منکر این موضوع 

شوند که سوء استفاده و خشونت صورت گرفته تا چه اندازه بد بوده است. هیچ یک از آنها 
دوست ندارد که رابطه به پایان برسد. پس فراموش کردن امکان بروز مجدد خشونت آنها را 

خرسند می کند. پس از مدتی، این مرحله از بین خواهد رفت و چرخه ممکن است دوباره آغاز 
شود.



کودکان و چرخه خشونت خانگی
استفاده 
از تهدید

• ترساندن کودکان با این  
روش ها: نگاه بد کردن،    
اقدامات همراه با صدای    

بلند، صدای بلند، خرد    
کردن وسایل، آسیب به    

وسایل  
• ترس از امنیت جسمی

 

کلیشه های جنسیتی
• تقلید از رفتار سلطه گرانه یا 
ناشایست فرد سوءاستفاده کننده
فرد  مطیع  و  منفعل  رفتار  از  تقلید   •
قربانی
• ناتوانی در بیان احساسات یا هویت 
خود
 

سوءرفتار 
عاطفی

• تردید دربارۀ 
واقعیت

• ترس از اشتباه
• محدودیت ها و انتظارات نامنظم 

توسط مراقب
• ترس از ابراز احساسات

• ناتوانی در یادگیری در مدرسه
• عزت نفس پایین

تأثیرات 
جسمی و 

روانی
• ممکن است کودکان 

 احساس گناه و شرم کنند و فکر
 کنند مقصر هستند

 • ممکن است به مراحل اولیه 
رشد پس رفت کنند

• مطالبه گر و گوشه گیر
• خواستار/نیازمند توجه

انزوا
ناتوانی در ایجاد مهارت های اجتماعی   •

ناتوانی در دعوت دوستان      •
به منزل به دلیل      
نیاز به پنهان کردن خشونت  

حفظ »رازهای« مضر   •
• عدم اعتماد به بزرگساالن

 

سوءاستفاده 
از فرزندان 

• قرار گرفتن در   
وسط دعوا  

• کودکان ممکن است   
وظایف ومسئولیت      
های والدین را بر    
عهده بگیرند و از    

کودکی کردن دست بکشند  
• کودکان دیده می شوند اما به   

حرف هایشان توجه نمی شود  
 • از کودکان برای حل درگیری 
ها استفاده می شود، از آن ها    

خواسته می شود  
طرف یکی را بگیرند  

تهدیدها
• آموختن آزار 
رساندن به دلیل 
مشکالت مربوط به 
ایمنی خود ناشی از خشونت 
در خانواده
• ابراز خشم به روشی خشونت آمیز، 
سوءاستفاده گرانه یا عدم ابراز خشم به 
دلیل ترس خود
 

سوءرفتار جنسی 
• شرم از بدن
• احساس تهدید شدن و هراس از جنسیت خود
• یادگیری صحبت ها و رفتار جنسی 

نامناسب
• کودکانی که به مجله ها و فیلم  

 های پورن دسترسی دارند

خشونت چه 
تأثیری بر 
کودکان دارد

.Duluth,Minnesota برگرفته از مرکز مداخله بدرفتاری خانگی
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اثرات خشونت خانگی بر کودکان
اثرات خشونت خانگی و خانوادگی توسط همه اعضای خانواده تجربه می شود. زندگی کردن 

با خشونت می تواند به همان اندازه تأثیر بر کودکان بگذارد که بر خود قربانیان می گذارد. 
کودکانی که شاهد سوء استفاده هستند یا در یک خانواده خشن زندگی می کنند به اندازه شما 

ترس، ارعاب و تهدید را برای امنیت خود تجربه می کنند. این چرخه تأثیر خشونت خانگی را 
بر کودکان نشان می دهد.



.Duluth,Minnesota برگرفته از مرکز مداخله بدرفتاری خانگی
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کودکان برای توسعه تکامل عاطفی، اجتماعی، فکری و جسمی خود به محیطی امن و حمایتی 
نیاز دارند تا سالم باشند و به خوبی رشد کنند. کودکان از آنچه که می بینند یاد می گیرند و 

تحت تأثیر چیزی قرار می گیرند که در خانه تجربه می کنند. غالباً کودکان نقش محافظ و صلح 
بان را بازی می کنند؛ این امر کودک را در معرض خطر عاطفی و فیزیکی قابل توجه قرار 

می دهد و می تواند منجر به برخی رفتارهای مخرب عاطفی در دراز مدت شود.

مطالعات نشان می دهد کودکانی که شاهد خشونت خانگی هستند به احتمال بیشتری:

رفتارهای پرخاشگرانه و / یا نامناسب اجتماعی از خود نشان می دهند 		●

در روابط ناسالم درگیر می شوند 		●

دارای اعتماد به نفس و ارزش تقلیل یافته نزد خود هستند 		●

دارای عملکرد ضعیف تحصیلی، مهارت حل مسأله و تمرکزند 		●

ناراحتی عاطفی، ترس، اضطراب یا افسردگی از خود بروز می دهند 		●

دارای تأثیرات سالمت بدنی هستند 		●

یک رابطه سالم چگونه است؟
یک رابطه سالم چیزی است که همه ما در تالش برای رسیدن به آن هستیم. 

عدم خشونت

حمایت

اعتماد

صداقت

ارتباطاتحدود

پاسخ گویی
برابری

مسئولیت

احترام
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مشخصه یک رابطه سالم وجود برابری است. عوامل یک رابطه سالم به تمام اشکال روابط 
قابل اطالق است؛ رابطه با دوستان، شرکای یک رابطه که قرار عاشقانه دارند، شرکای 

صمیمی یک رابطه، شرکای زندگی یا اعضای خانواده. هر جزء از این چرخ به حمایت و 
تقویت اجزای دیگر می پردازد، و برابری همیشه در مرکز قرار دارد.

توجه: احترام به حدود و مرزهای سایر افراد. حدود و مرزهای سایر افراد را بشناسید و به 
آنها تجاوز نکنید.

حمایت: حمایت و تشویق یکدیگر برای رسیدن به اهداف و رؤیاها و رشد فردی.

ارتباط: به صورت مؤثر ارتباط برقرار کنید. ارتباط موثرشامل بیان شفاف تفکرات و 
احساسات شما و گوش دادن به دیگران است.

حدود و مرزها: حدود و مرزها را به صورت سالم حفظ کنید. با تعریف و معرفی حدود و 
مرزهای خود به دیگران، فضای راحتی را برای تجربه نمودن روابط ایجاد کنید.

صداقت: روراست و صادق باشید. این امر برای هر دو طرف یک رابطه مهم است که نسبت 
به نیات، احساسات و تمایالت خود صادق باشند.

مسئولیت: مسئول کارهای خود باشید. با دیگران صحبت کنید تا بفهمید چگونه کارهای شما بر 
آنها تأثیر می گذارد.

اعتماد: اعتماد در مرکز یک رابطه قوی قرار دارد و شالوده ای است که محبت و احترام بر 
روی آن ساخته شده اند.

حمایت: حمایت و تشویق یکدیگر برای دستیابی به اهداف و رؤیاهای خود و رشد فردی.

در یک رابطه سالم هیچ جایی برای رفتار کنترل گرانه، سوء استفاده گرانه و خشونت آمیز 
وجود ندارد.
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نشانه های در مخاطره بودن رابطه
پیش از اینکه یک فرد سوء استفاده کننده بخواهد به قربانی اش حمله کند، او معموالً تاکتیک 

هایش را از طریق برخی رفتارها نشان می دهد. این تاکتیک ها متشکل از پنج عالمت هشدار 
دهنده عمده زیر هستند:

جذب کردن
مردان سوء استفاده کننده اغلب بسیار جذاب هستند. در آغاز یک رابطه، فرد سوء استفاده کننده 
ممکن است مانند یک شاهزاده جذاب شما، دوستان و خانواده تان را مجذوب نماید. افراد سوء 

استفاده کننده در برخی اوقات می توانند بسیار جذاب، متفکر، با مالحظه و پر جذبه باشند. فرد 
سوء استفاده کننده ممکن است از جذابیت خود برای به دست آوردن اطالعات بسیار شخصی در 
مورد شما استفاده کند که ممکن است بعدا علیه شما بکار گرفته شود. از جذابیت می توان برای 

فریب شما، خانواده شما و دوستانتان استفاده نمود.

کنترل
ذهن سوء استفاده کنندگان توسط کنترل مشغول شده است. با گذشت زمان، سوء استفاده کننده 

ممکن است هر جنبه ای از زندگی شما، کسانی که با شما صحبت می کنند، لباسی که می پوشید، 
زمان و مکان خروج شما و دسترسی شما را به پول کنترل کنند. در حالی که به نظر می رسد 

سوء استفاده کننده گاهی که خشمگین می شود کنترل خود را از دست می دهد، مهم است به 
خاطر داشته باشید که آنها در واقع کنترل زیادی بر رفتار خود دارند.

ما می دانیم که رفتار سوء استفاده کننده ناشی از خشم نیست بلکه یک فعالیت کنترل شده است، 
چراکه:

سوء استفاده کننده معموالً خشن نیست. 		●

سوء استفاده اغلب زمانی رخ می دهد که هیچ شاهدی وجود نداشته باشد. سوء استفاده کننده   		●

قادر است زمانی که پلیس سر می رسد یا تلفن زنگ می زند خشونت خود را کنترل کند  
سوء استفاده کننده می داند کجا مشت یا لگد بزند که هر گونه کبودی یا نشانه ای از سایر   		●

افراد مخفی بماند.  

سوء استفاده عاطفی
سوء استفاده کننده ممکن است از سوء استفاده عاطفی برای تخریب اعتماد به نفس شما استفاده 
کند. ممکن است شما به دروغ به سبب خشونت سرزنش شوید؛ ممکن است شما را دلسرد کند، 

به شما توهین یا تهدیدتان نماید. با گذشت زمان شما ممکن است خود را مقصر خشونت بدانید و 
فراموش کنید که سزاوار این هستید که با احترام با شما رفتار شود. برخی از زنان باور دارند که 
درمان سوء استفاده عاطفی به مراتب سخت تر از درمان سوء استفاده جسمی است؛ کبودی ها و 

استخوان های شکسته ترمیم می شوند، ولی زخم های عاطفی باقی می مانند.
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 منزوی نمودن

سوء استفاده کننده ها از لحاظ جغرافیایی و اجتماعی قربانیان خود را منزوی می نمایند. انزوای 
جغرافیایی شامل دور کردن شما )اغلب مسافت های طوالنی( از دوستان، خانواده و دیگر شبکه 
های پشتیبان است؛ در طول زمان، شما از همه افراد جدا می شوید. این کاراغلب اینگونه آغاز 

می شود که سوء استفاده کننده ازشما می خواهد زمان بیشتر و بیشتری را با او صرف
کنید؛ این اغلب به اشتباه اینگونه قضاوت می شود که او مراقب شماست.

حسادت
حسادت می تواند توسط سوء استفاده کننده به عنوان ابزاری برای کنترل شما استفاده شود. سوء 

استفاده کننده ممکن است شما را به داشتن روابط و دیدن با مردان دیگر متهم کند.حسادت می 
تواند از توهین به خشم حسودانه گسترش یابد.

LGBTIQ اطالعاتی برای افراد جامعه
خشونت خانگی در جامعه همجنس باز زن )لزبین(، همجنس باز مرد )گی(، دوجنسیتی، 

فراجنسیتی و بیناجنسیتی، دوجنسه، در حال کشف یا بی جنس گرا )LGBTIQ( یک مسئله جدی 
است. نرخ خشونت خانگی در روابط LGBTIQ تقریبا به میزان خشونت خانگی در روابط 
جنس های مخالف است. درست مانند روابط ناهمجنس خواه، این مشکل به احتمال زیاد کمتر 
گزارش شده است. در مواجهه با سیستمی که اغلب نسبت به کسانی که به عنوان چیزی غیر 

از »مستقیم« شناخته می شوند ظالمانه و خصمانه است، کسانی که دچار سوءاستفاده در روابط 
LGBTIQ هستند نسبت به گزارش این موضوع کمتر اقدام می کنند، چرا که ترس از آشکار 

شدن ماهیت و سمت و سوی جنسی خود در روابطشان را دارند.

عالوه بر این، حتی کسانی که تالش می کنند تا خشونتی را در رابطه خود گزارش کنند به 
چالش های بیشتری برخورد می کنند که نیازمند حمایت است و ممکن است از قبل با مشکالت 

سالمت جسمی و روانی درگیر بوده و دسترسی محدودی به خدمات سالمتی داشته باشند. نه 
تنها ممکن است دیدگاه های شخصی در رابطه با جامعه LGBTIQ نقش داشته باشند، بلکه این 
ارائه دهندگان، مانند خدمات اجتماعی و پلیس، نیز ممکن است دارای تجربه و آموزش ناکافی 

در همکاری با قربانی بوده و قانون محکمی برای حمایت از قربانیان وجود نداشته باشد.

گاهی اوقات ممکن است پلیس و خدمات قربانی و مرتکب جرم را به درستی شناسایی نکنند. 
الزم است همواره مشاوره حقوقی دریافت و با خدمات حمایتی صحبت کرد.

اگرچه پیشرفت هایی در ارائه خدمات، اجرای قانون، و برابری حمایت های موجود به نفع 
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کسانی که در روابط LGBTIQ هستند در دهه گذشته صورت گرفته است، مهم است که شما 
با حقوق و انتخاب های خود آشنا باشید، چرا که با امنیت و تصمیم شما برای خروج از رابطه 

سوء استفاده گرانه ارتباط دارند.

تهدیدفیزیکی خشونت جنسی
 •	با نگاه کردن، اقدامات 

یا حرکات باعث ترس شما   
شود  

• وسایل را خرد کند
• وسایل شما را نابود کند

• حیوانات را آزار دهد
• سالح نشان دهد

 • استفاده کردن از نگاه، 
حرکات جهت انجام    

کنترل همجنس    
گرا، بیوفیک یا تر   

اجنس هراسی  

اجبار و تهدید
•	ایجاد و / یا اقدام به تهدید 
برای انجام کاری برای ر
ساندن آسیب به شما
• تهدید به متارکه یا ارتکاب خودکشی
• بی پروا رانندگی کردن برای تر 
ساندن شما
• تهدید به» نشان دادن ماهیت 
جنسی« شما
• تهدید کردن افرادی 
که بر ای شما
مهم می باشند
• تعقیب مخفیانه 
شما

 

سوء 
استفاده 

اقتصادی
• جلوگیری از شما 

برای گرفتن یا حفظ یک 
کار

• وادار کردن شما به درخواست 
برای پول

• مداخله کردن در کار یا آموزش
 • استفاده از کارت های اعتباری شما بدون 

اجازه
 • عدم کار کردن با یا ملزم کردن شما به 

ارائه پشتیبانی
• خارج کردن نام شما از دارایی های مشترک

سوءاستفاده 
عاطفی

 • شما را سرکوب کند 
و باعث شود احساس بدی 

نسبت به خود داشته باشید
• به شما فحش بدهد

• باعث شود فکر کنید دیوانه هستید
• شما را تحقیر کند

برتری
• با شما مانند خدمتکار رفتار کند

• شما را در تصمیم گیری ها دخالت ندهد
• فردی باشد که نقش ها یا وظایف مرد و زن را 

تعریف می کند
• از برتری یا توانایی در از بین بردن آبرو 

و اعتبار شما استفاده کند یا شما را در 
خطر قرار دهد

 • دسترسی شما به منابع را 
 قطع کند یا از سیستم علیه 

شما استفاده کند

  

منزوی کردن
• آنچه را که انجام می دهید، افرادی که می بینید و  

با آن ها صحبت می کنید و جاهایی که می روید را    
کنترل کند  

• حضور در خارج از منزل شما را محدود کند
• از حسادت برای کنترل شما استفاده کند  

     • اجبار شما به اطالع دادن مکانی که در
    آنجا حضور دارید

     • بیان اینکه هیچکس حرفتان 
     را باور نمی کند، مخصوصاً 
    اینکه لزبین، گی، دوجنسه

   یا ترنس هستید
   • اجازه ندادن برای 

  اینکه تنها جایی
   بروید

	

 

انکار، کم اهمیت جلوه 
دادن و سرزنش کردن

• بدرفتاری را کم اهمیت  
جلوه دهد  

• اظهار کند این مورد اتفاق  
نیفتاده است  

 • مسئولیت رفتار توهین آمیز ر
ا گردن فرد دیگری بیندازد     
• بگوید تقصیر شماست، حقتان این بود

• شما را به »سوءاستفاده متقابل« متهم کند
 • بگوید زنان نمی توانند از مردان سوءاستفاده 

کنند/ مردها نمی توانند از زنان سوءاستفاده   
• بگوید این فقط »دعوا« است، نه سو

ءاستفاده     
  

سوءاستفاده 
از فرزندان
• باعث شود در مورد 
فرزندان احساس گناه کنید
• از کودکان برای انتقال پیام ها 
استفاده کند
• تهدید کند فرزندان را با خود می برد
 • تهدید کند به همسر سابقتان یا مقامات 
اطالع می دهد که لزبین، دوجنسه یا ترنس 
هستید تا بچه هایتان را از شما بگیرند
 
  

.Duluth,Minnesota برگرفته از مرکز مداخله بدرفتاری خانگی

قدرت کنترل 
LGBTIQ
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LGBTIQ جنبه های منحصر به فرد سوءاستفاده در روابط
سوءاستفاده در روابط LGBTIQ دارای وجوه تشابه زیادی با تمام روابط سوءاستفاده گرانه است 

که ویژگی های کلیدی استفاده از قدرت و کنترل و تأثیر بر شریک مورد سوءاستفاده قرار می 
گیرد. با این حال، بعضی از جنبه ها منحصر به روابط LGBTIQ است. از جمله:

»فاش کردن ماهیت جنسیتی« به عنوان یک روش کنترل
اگر ماهیت جنسیتی شریک مورد سوء استفاده قرار گرفته برای خانواده، دوستان، و همکاران یا 
اجتماع فرهنگی وی فاش نشده است، شریک سوء استفاده کننده ممکن است از فاش کردن ماهیت 

جنسیتی یا تهدید به آن به عنوان یک روش کنترلی استفاده کند.

کنترل هویت و/یا دسترسی یک فرد به دارو
شریک زندگی ممکن است به شما فشار آورد که »معیارهای« جنسیت یا هویت جنسی را رعایت 
کنید. ممکن است به شما فشار آورد که عمل جراحی انجام دهید و بدن، اندام های جنسی یا ظاهر 
خود را »عادی« کنید، یا ممکن است دسترسی شما به مراقبت بهداشتی مربوط به تغییر جنسیت 

را کنترل کند.

خشونت خانگی در جامعه LGBTIQ به دلیل »جنبه دگر جنس گرا« خشونت خانگی به خوبی 
درک نمی شود. الزم است بحث های بیشتری در بین اعضای جامعه و خدمات اصلی جهت بهبود 
آگاهی از رفتارهای سوءاستفاده گرانه در روابط LGBTIQ انجام شود. اکثر اطالعات مربوط به 
خشونت خانگی مربوط به روابط دگرجنس گرا با شریک زندگی است که معموالً به عنوان عامل 

ارتکاب است.

این عدم آگاهی به این معناست که برخی افراد ممکن است:
بر این باور نباشند که این امر در روابط همجنسگرایانه رخ می دهد؛ 		●

زمانی سوء استفاده را به عنوان خشونت خانگی به رسمیت نشناسند که برای آنها اتفاق    		●

نیفتاده باشد؛   
یا

زمانی نتوانند واکنش نشان دهند که خشونت خانگی در رابطه دوست یا اعضای خانواده  		●	

اتفاق افتاده باشد. آنها    
LGBTIQ محرمانگی و انزوا در درون اجتماع

اندازه نسبتاً کوچک جامعه LGBTIQ، بویژه در شهرهای کوچک تر و مناطق روستایی، می 
تواند مطالبه کمک توسط شریک مورد سوء استفاده قرار گرفته را دشوار کند. او ممکن است 
در مورد سوء استفاده احساس شرمندگی کند یا شریک رابطه وی ممکن است سعی کرده باشد 

تا دیگران را علیه او در اجتماع تحریک کند. یک شریک سوء استفاده کننده ممکن است شریک 
   LGBTIQ .دیگر را از ارتباط با اجتماع با ممانعت از وی برای خواندن رسانه های اجتماع

اجتماع، حضور در رخدادها یا دیدن دوستان منزوی نماید.
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این امر به ویژه در مورد افرادی صادق است که احتماالً در اولین رابطه همجنسگرایانه، متنوع 
از نظر جنسیتی یا جنسیت خود پیش شروع رابطه برخورد زیادی با اجتماع نداشته اند.

ممکن است خدمات به خوبی توسعه نیافته باشند
اگر چه زنان می توانند به اغلب خدمات عمومی خشونت خانگی، مانند سرپناه، طرح های 

امداد قضایی، و خدمات مشاوره دسترسی داشته باشند، این خدمات ممکن است تجربه کمی در 
ارتباط با افراد دارای جنسیت و گرایش جنسی متنوع و درک محدودی از سوءرفتار در روابط 

LGBTIQ داشته باشند و به همین دلیل، قادر به ارائه مناسب ترین خدمات نباشند.

با این حال، خدمات ویژه LGBTIQ در دسترس است که کمک و حمایت را ارائه می دهند.

فهرستی از خدمات حمایتی در بخش شماره های تماس ارائه شده است.

اطالعاتی برای زنان بومی و ساکن جزایر تنگه تورس
حریم خصوصی و محرمانگی می تواند برای زنان بومی و ساکن جزایر تنگه تورس و خانواده 

های آنها در هنگامی که به دنبال جدایی از شریک سوء استفاده کننده یا اعضای خانواده وی 
هستند موضوع پیچیده ای باشد.

»ماهیت پیوسته جوامع بومی می تواند به این معنا باشد که توانایی یک زن در ناشناخته ماندن 
در مخاطره قرار دارد و این موضوع توانایی او را برای ایجاد فضایی امن برای خود و 

فرزندانش به دور از خشونت تضعیف می کند.« )شرکت الیزابت هافمن هاوس(

»تاک استرالیایی تنها زمانی کشنده است که بخواهی خانواده را پیدا کنی، اما وقتی که مشکالتی 
دارید و همه آن را می دانند مسئله چندان بزرگی نیست.« )کارگر نرثرن رویرز استرالیا(

بیشتر ارائه دهندگان خدمات بومی و جزایر تنگه تورس و مددکاران متخصص در حوزه 
خدمات سفید پوستان و خدمات متداول این مسائل را درک می کنند و می توانند به حفظ 

محرمانگی و ایجاد امنیت کمک کنند.

.
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برنامه ریزی امنیتی
به ایده هایی که به ایمن ماندن شما کمک می کنند فکر کنید و آنها را بکار ببندید. در اینجا 

برخی چیزها وجود دارد که شما می توانید هم اکنون انجام دهید تا امنیت خود و فرزندانتان را 
بیشتر تأمین کنید.

امنیت طی یک مورد سوء استفاده گرانه
از تمام مسیرهای خروج و نقاط امن برای خود و فرزندانتان اطالع کسب کنید.  ●

از همسایگان بخواهید در صورت شنیدن صدای نگران کننده با پلیس تماس بگیرند 		●

یک طرح امنیتی برای کودکان خود خلق کنید؛ چگونه با 000 تماس بگیرند، چگونه به   		●

صورت ایمن از خانه خارج شوند و چگونه کمک بخواهند  
مدارک/داروهای مهم را در مکانی در دسترس قرار دهید که با خود به همراه ببرید  		●

در اسرع وقت با پلیس تماس بگیرید 		●

برای هر گونه آسیب درخواست امداد پزشکی کنید 		●

یک دفترچه یادداشت از حوادث خشونت بار روزانه، با ذکر تاریخ های مرتبط نگهداری   		●

کنید.  

امنیت در محل کار
فردی را در محل کار از وضعیت فعلی خود آگاه کنید 		●

هر روز از یک مسیر برای رفتن به محل کار استفاده نکنید 		●

یک طرح امنیتی برای ورود به محل کار و خروج از آن تهیه کنید 		●

اگر تصمیم به ترک رابطه دارید، برای راهنمایی امنیتی بیشتر به صفحه 23 مراجعه کنید.

از اینجا به کجا
زمانی که درخواست حمایت دارید چند چیز را به یاد داشته باشید، از جمله:

خشونت هرگز پذیرفتنی نیست و یک جرم محسوب می شود. 		●

شما را برای سوء استفاده صورت گرفته سرزنش نخواهند کرد. سوء استفاده گران در    		●

مورد رفتار خود تصمیم می گیرند  
خشونت خانگی تأثیر مخربی بر کودکان، خانواده ها و اجتماعات گسترش یافته می گذارد 		●

خشونت خانگی تأثیر مخربی بر کودکان، خانواده ها و اجتماعات گسترش یافته می گذارد
پشتیبانی بحران خشونت خانگی ارائه دهنده مشاوره ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته ، اطالعات و 
ارجاع به سرپناه ها و مراکز خدمات زنان که پشتیبانی، راهنمایی و مشاوره حقوقی ارائه می 

دهند می باشد.

NSW 463 656 1800خط خشونت خانگی    
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خط زندگی و خط یاری به کودکان 
مشاوره تلفنی ملی 24/7 ،خدمات اطالعاتی و ارجاعی.

خط زندگی: 114 131
تلفن یاری به کودکان: 800 551 1800

دکتر
پزشک عمومی شما می تواند طیف گسترده ای از خدمات حمایتی عاطفی و پزشکی، و همچنین 

دسترسی به مشاوره با هزینه مرکز مراقبت پزشکی را ارائه نماید.

مرکز تخت خواب ایمن برای حیوانات خانگی
به حیوانات خانگی زنان و کودکان پناه آورده از خشونت خانگی اسکان موقت ارائه می دهد، و به 

آنها اجازه می دهد امنیت خود را تنظیم و برای آینده برنامه ریزی کنند. 4408 9782 )02( 

دفتر خدمات دفاع در دادگاه برای خشونت در خانه علیه بانوان و مسیری امن تر
دفتر خدمات دفاع در دادگاه برای خشونت خانگی علیه بانوان )WDVCAS( به صورت محلی 

استقرار دارند، که شامل خدمات مستقلی برای زنان و فرزندان آنها که خشونت خانگی را تجربه 
کرده اند یا تجربه می کنند می باشد. WDVCAS  می توانند اطالعات، حمایت و ارجاعاتی را ارائه 

دهند و به شما کمک کنند از طرف دادگاه حفاظت قانونی شوید، از جمله حمایت از شما با حکم 
توقیف خشونت خانگی )ADVO(. شما می توانید نزدیکترین WDVCAS خود را از طریق تماس با 

شماره تلفن 227 938 1800 پیدا کنید.

وقتی پلیس در محل یک حادثه خشونت خانگی حاضر می شود، یا شما به ایستگاه پلیس مراجعه می 
کنید تا یک حادثه را گزارش کنید، آنها میزان تهدید به امنیت شما را ارزیابی می کنند. سپس یک 

مددکار متخصص خشونت خانگی از WDVCAS  محلی با شما تماس می گیرد تا در مورد امنیت و 
نیازهای شما و خدمات قابل عرضه برای حمایت از شما در منطقه تان صحبت کند.

اگر ارزیابی انجام شده از شما در ارتباط با خشونت خانگی تهدید جدی )یا ریسک باال( باشد، این 
مددکار ممکن است با شما در مورد ارجاع موضوع به یک جلسه اقدام ایمنی صحبت کند. در این 

جلسات سازمان های دولتی و غیر دولتی محلی حاضر می شوند که ریسک برای ایمنی شما را در 
نظر می گیرند و اقداماتی با هدف کاهش تهدید به امنیت شما و فرزندانتان اتخاذ می کنند. پس از آنکه 

موضوع شما در این جلسه مورد بحث قرار گرفت، مددکار متخصص با شما تماس می گیرد و در 
اینباره که آیا مایل به قبول خدماتی از خدمات ارائه شده هستید صحبت کند. اگر شریک زندگی شما 

در یک برنامه تغییر رفتار مردان شرکت کند چه باید کرد؟
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اگر شریک زندگی شما در یک برنامه تغییر رفتار مردان 
شرکت کند چه باید کرد؟
آیا احتمال دارد که او تغییر کند؟

استفاده مردان از رفتار خشونت آمیز و کنترل گرانه به ندرت متوقف می شود. شریک یا 
عضو خانواده شما باید کامالً صادق باشد تا وعده بدهد این اتفاق شما باید کامالً دوباره رخ 

نخواهد داد. متأسفانه، بسیاری از مردان در می یابند که نمی توانند بدون دریافت پشتیبانی و 
یاری از سایرین بر سر این وعده ها باقی بمانند.

حاضر شدن در برنامه تغییر رفتار مردان هیچ تضمینی برای تغییر محسوب نمی شود. برخی 
مردان از کنترل شریک خود دست می کشند و استفاده از خشونت را متوقف می کنند. دیگران 

ممکن است استفاده از خشونت فیزیکی را متوقف کنند اما به شکل های دیگر سوء استفاده یا 
کنترل ادامه خواهند داد. مردانی که در این گروه ها حاضر می شوند، اما واقعا تالشی نمی 

کنند اصالً امکان ندارد مسیرشان را تغییر دهند. برای برخی دیگر تغییر کردن زمان زیادی 
می برد، یا اینکه برای مدتی تغییر می کنند در حالی که دوباره به سمت روش های قدیمی خود 

لغزش پیدا می کنند.
شما بهترین قاضی در این مورد هستید که آیا شریک یا عضو خانواده شما در حال تغییر است، 

و یا به اندازه کافی برای شما تغییر می کند. شما باید قضاوت را بر اساس اقدامات او، نه 
امیدواری های خود انجام دهید.

این مشارکت برای من چگونه خواهد بود؟
شما نباید تصمیمات خود را بر پایه ماندن یا رفتن، یا در مورد امنیت، بر پایه اینکه آیا شریک 

زندگی یا عضو مذکر خانواده شما در یک گروه تغییر رفتار حاضر می شود یا خیر اتخاذ 
کنید. 

در مورد »مدیریت خشم« چه می دانیم؟
گروه های تغییر رفتار مردان برای مردانی است که نسبت به شریک زندگی و / یا فرزندان 

خود از رفتارهای خشونت آمیز و کنترل گرانه استفاده می کنند. برخی از این افراد ممکن 
است مشکلی در ارتباط با ابراز احساس خشم داشته باشند. برخی دیگر ممکن است در ابراز 

احساسات دیگر مانند ترس، اضطراب یا ناامیدی مشکالتی را تجربه کنند. اکثر مردم خشمگین 
می شوند، اما این بدان معنا نیست که از خشونت یا کنترل بهره می گیرند مردان همه روزه در 

مورد اینکه چگونه احساسات خود را بیان کنند انتخاب می کنند.

توقف اعمال خشونت آمیز و کنترل گرانه چیزی فراتر از مدیریت خشم است. یکی از حقایقی 
که به بهترین شکل بر این موضوع تأکید دارد آنست که مردانی که از رفتار خشونت آمیز و 
کنترل گرانه نسبت به شریک رابطه خود استفاده می کنند اغلب از آن علیه فرد دیگری بهره 

نمی گیرند. آنها می توانند خشم خود را کنترل کنند، اما در مواردی خاص، با افراد معین، 
انتخاب می کنند که این کار را نکنند.
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به این دلیل است که ما مردانی را که از خشونت استفاده می کنند تشویق می کنیم در برنامه 
تغییر رفتار مردان – نه یک گروه مدیریت خشم – شرکت کنند.

جایگاه مشاوره یا میانجیگری رابطه چیست؟
استفاده مردان از رفتار خشونت آمیز و کنترل گرانه به انتخاب های خود آنها مربوط است. 

اینکه فردی انتخاب کند که رفتارش فاقد خشونت باشد و پس از آن واقعاً رفتار خشونت آمیز 
نشان دهد نیازمند حمایت بسیار تخصصی است. مشاوره در مورد رابطه بر مبنای توزیع 

منطقی و برابر قدرت بین دو طرف است. اگر شریک رابطه یا عضو خانواده رفتار خشونت 
آمیز و کنترل گرانه دارد، شما احتماالً قادر نخواهید بود تا تصمیم های کامالً آزادانه بگیرید یا 

بر اساس نیازهای خود اقدام کنید.

اگر رابطه شما دچار مشکل می باشد، این وضعیت ممکن است به دلیل اقدامات شریک رابطه 
تان باشد. ممکن است دالیل دیگری برای درگیری وجود داشته باشد )تمامی زوج ها اختالف 

نظر دارند!(، اما اینها دالیل ثانویه هستند. تا زمانی که شما به اندازه کافی احساس امنیت نکنید 
تا در مورد نیازها، احساسات و دیدگاه های خود حرف بزنید، مشاوره در مورد رابطه برای 

هیچ یک از شما کارساز نخواهد بود. اگر شریک رابطه یا عضو مرد خانواده شما از خشونت 
فیزیکی علیه شما استفاده یا شما را به آن تهدید می کند، ما شدیدا توصیه می کنیم که به وی 

مشاوره مورد رابطه را پیشنهاد نکنید. اگر از شما خواسته شده است که در میانجیگری شرکت 
کنید، ما به شما توصیه می کنیم در این مورد که چگونه این کار می تواند برای شما امن باشد 

اطالعات و مشاوره قانونی بگیرید.

حقوق قانونی شما
هر زنی حق دارد در یک خانه امن و آرام با کودکان خود زندگی کند. پلیس می تواند از طرف 

آنها درخواست حکم توقف خشونت خانگی )ADVO( را بدهد تا آنها را در برابر تهدیدات و 
/ یا خشونت های آتی محافظت کند. یک ADVO دستوری از جانب دادگاه برای محافظت از 

افراد در مقابل آسیب ها در آینده است. ADVO رفتار فردی را که از او می ترسند محدود 
می کند. این حکم می تواند فرد سوء استفاده گر را از بازگشت به خانه، رفتن به محل کار شما 

یا مدرسه بچه تان منع کند. ADVO یک اتهام جنایی نیست مگر اینکه شخص خشن حکم را 
نقض کند. 

حکم توقف خشونت خانگی )ADVO( دستوری است که توسط دادگاه برای محدود کردن رفتار 
سوء استفاده کننده صادر می شود. هدف از ADVO محافظت از شما در برابر خشونت، آزار 

و ارعاب است.
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واردی که باید در ارتباط با ADVO ها بخاطر داشته باشید:
یک ADVO را چنانچه بخواهید با فرد سوءاستفاده گر تماستان را حفظ یا به زندگی با   		●

اوادامه دهید می توانید اصالح نمائید تا امنیت شما تضمین شود.  

پلیس ملزم است تا هر کودک زیر 18 سالی را تحت پوششADVO  شما قرار دهد.  
یک ADVO یک محکومیت کیفری نیست. با این حال پلیس ممکن است احساس کند که   		●

اتهامات جنایی باید مطرح شود تا امنیت شما و فرزندانتان حفظ شود.  
وقتی یک ADVO تخطی یا نقض می شود، فرد سوء استفاده کننده می تواند به ارتکاب   		●

یک جرم کیفری متهم شود. برای این که این اتفاق بیفتد شما باید تمام موارد نقض را به    
پلیس گزارش دهید.  

)WDVCAS( دفتر خدمات دفاع در دادگاه برای خشونت در خانه علیه بانوان
دفتر خدمات دفاع در دادگاه برای خشونت در خانه علیه بانوان خدمات مستقل محلی برای زنان 
و کودکان هستند که درخواست کمک و اطالعات در مورد نحوه دریافت خدمات محافظتی در 

برابر خشونت از طریق دادگاه محلی دارند. 

دفتر خدمات دفاع در دادگاه برای خشونت در خانه علیه بانوان توسط مرکز کمک های حقوقی 
NSW تأمین مالی می شود.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد ADVO ها یا نزدیکترین مرکز خدمات وکالتی دادگاه 
علیه خشونت خانگی زنان با شماره 227 938 1800 تماس بگیرید.

LawAccess NSW
یک مرکز خدمات تلفنی رایگان دولتی که ارائه دهنده اطالعات، مشاوره و ارجاعات حقوقی 

برای افرادی است که در NSW مشکل حقوقی دارند. تلفن: 529 888 1300
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سوء استفاده/ خشونت

مراجعه به پلیس یا تماس با 
آنها 

برو نزد یا زنگ بزن به 
کارمند شکایت نویس دادگاه

پلیس ممکن است 
دستور موقتی 

برای حمایت از 
شما صادر کند

برو نزد یا زنگ بزن به دفتر 
خدمات دفاع در دادگاه برای 
خشونت در خانه علیه بانوان

در دادگاه حضور یابید
 خدمات وکالتی دادگاه برخی اطالعات و مکان امنی را برای نشستن شما در سالن دادگاه 

فراهم می کند.
در دادگاه از شما خواهند خواست تا شرایطی را که برای محافظت از شما در برابر فردی که با

خشونت با شما رفتار کرده است الزم دارید انتخاب کنید )»متهم«(.

به چه کسی
می توانی

به چه کسیمراجعه کنی
می توانی

مراجعه کنی

متهم با حکم توقف 
خشونت خانگی موافق 

است

حکم نهایی توقیف 
خشونت خانگی صادر 

شده است

حکم نهایی که 
نامش »حکم 
یکجانبه« 
است در 

غیاب متهم 
صادر می 

شود

ممکن است 
موضوع 

برای بررسی 
بیشتر به یک 
روز دیگر 
موکول شود

شما می توانید تا 
جلسه بعدی دادگاه 
برای محافظت از 

خود درخواست یک 
حکم موقت نمایید

شما می توانید برای 
حفاظت از خود تا زمان 

دادرسی درخواست 
حکم موقت نمایید

متهم با حکم توقف 
خشونت خانگی موافق 

نیست

متهم برای دریافت 
مشاوره حقوقی از 
دادگاه درخواست 

احاله دادرسی را می 
نماید

متهم در دادگاه حاضر 
نمی شود

استماع دادرسی
قاضی شواهد را بررسی می کند و بر اساس اینکه شما برای امنیت خودتان نگران باشید یا 

اینکه این ترس منطقی است یا نه تصمیم می گیرد.
اگر در اینباره حکم صادر نشود شما می توانید ظرف مدت 28 روز نسبت به تصمیم، 

درخواست استیناف دهید.

فراموش نکنید که از خدمات قربانیان کمک مالی بخواهی

از برنامه سال 2004 کمک دادگاه برای خشونت در خانه علیه بانوان
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تصمیم به ترک رابطه
این یک باور اشتباه رایج است که برای یک زن ترک رابطه ای خشن، کنترل گرانه و سوء 

استفاده گرانه آسان است. بسیاری از زنان رابطه را ترک و بسیاری سعی به ترک آن می کنند؛ 
با این حال، ترک یک رابطه سوء استفاده گرانه می تواند زمان بسیار دشوار، تنها و خطرناکی 
باشد. برای برخی از زنان ترک یک رابطه می تواند به معنای خطر از دست دادن شبکه های 

حمایتی اجتماعی و خانوادگی، امنیت مالی، خانه، امیدها و رؤیاهای آنها باشد.

ترک یک رابطه خشن به طور دائمی می تواند به طور متوسط در بر گیرنده شش بار تالش 
باشد؛ هر بار زنان در می یابند که قوی تر، شفاف تر و بی پروا تر شده اند. تعداد موانع و 

مشکالت پیش روی زنان برای ترک خشونت ممکن است بی اندازه به نظر برسد، اما مهم این 
است که به خاطر داشته باشید که بسیاری از زنان روابط خشن را ترک می کنند و زندگی امن و 

رضایت بخشی برای خود و فرزندانشان پیدا می کنند.

.پیش از ترک شریک زندگی باید چکار کنم؟
زنان یک رابطه خشن را ترک می کنند تا امنیت کسب کنند؛ با این حال، مهم است به خاطر 

داشته باشید که این امنیت ممکن است بالفاصله به دست نیاید. جدایی می تواند زمان بزرگترین 
خطرات باشد. داشتن یک طرح امنیتی شفاف برای شما و فرزندان شما پیش از ترک رابطه 

بسیار حائز اهمیت است.
چند مورد است که می توانید برای آماده شدن انجام دهید:

با خط تلفن هات الین خشونت خانگی تماس بگیرید و مقدمات اسکان امن برای خود و    		●

فرزندان خود را فراهم نمایید  
با RSPCA تماس بگیرید و مقدمات اسکان امن برای حیوانات اهلی خود را فراهم نمایید 		●

از یک مددکار خشونت خانگی درخواست حمایت کنید تا در مورد گزینه های خود صحبت   		●

کرده و روش های حفظ امنیت خود از جمله موضوع دریافت ADVO را بررسی کنید  
از ابتدا برای حمل و نقل خود )وسایلتان( برنامه ریزی کنید 		●

سفر به نقطه امن مورد نظرتان را تمرین کنید 		●

بسته ای از پول، مدارک، البسه و کلیدهای یدکی را برای زمان ترک خود تهیه و در جایی   		●

امن نگهداری کنید  
درخواست مشاوره حقوقی بدهید 		●

اطالعات /شماره تماس برنامه های خدمات فوریتی و خدمات حمایتی را در گوشی خود  		●	

کنید ثبت   
از پزشک خود بخواهید هر گونه آسیب را ثبت کند 		●

فقط افراد مورد اعتماد را از محل جدید مورد نظر خود آگاه نمایید 		●
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در زمان ترک چه باید کرد؟
این فهرست مفیدی است که به شما جهت آمادگی برای ترک کمک می کند. موارد زیر را فقط 
در صورتی انجام دهید که انجام آنها خطری به همراه نداشته باشد. امنیت شما و فرزندان شما 

مهم تر از هر چیز دیگری است.
ممکن است در زمان دیگری با پلیس به منزل برگردید تا وسایلتان را جمع کنید.

چک لیست )گزینه(
گواهینامه رانندگی، اطالعات بانکی، کارت های    □

اعتباری، مدرک )مدارک( تولد / ازدواج / طالق برای شما و فرزندانتان  □

سنترلینک، اسناد مهاجرت   □

کلیدهای خودرو و منزل   □

گذرنامه شما و فرزندانتان   □

وراق ثبت خودرو   □

سوابق پزشکی، اطالعات دارویی و مراقبت پزشکی   □

مدارک مالیاتی و اشتغال   □

مدارک دادگاه از جمله مدارک قانونی خانوادگی و محافظتی   □

ADVO مدارک اجاره، وام، مدارک قانونی و کپی   □

البسه  □

دفترچه آدرس های شخصی   □

اسباب بازی های مورد عالقه کودکان شما و سایر اقالم رفاهی   □

اقالم شخصی با ارزش یا آنهایی که شما ترس از بین رفتنشان را دارید مانند جواهرآالت     □
وعکس ها  

ایمن ماندن پس از جدایی
ترک یک رابطه سوء استفاده گرانه همواره منجر به امنیت فوری نمی شود. در اینجا چند نکته 

وجود دارد که شما و فرزندانتان می توانید برای حفظ امنیت پس از جدایی از آنها استفاده کنید
مشاوره حقوقی بگیرید؛ از حقوق خود مطلع شوید 		●

اطالعات /شماره تماس برنامه های خدمات فوریتی را در گوشی خود ثبت کنید 		●

هماهنگی های الزم را با مدرسه /مرکز مراقبت روزانه کودکان برای تحویل آنها انجام   		●

دهید  
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ADVO  خود را همواره با خود به همراه داشته باشید. یک نسخه از آن را نزد فردی که به   		●

او اعتماد دارید نگه دارید. اگر شرایط شما تغییر کرد، از دادگاه محلی بخواهید تغییر شرایط    
را لحاظ کند   

اگر قصد دارید برای برداشتن اموال خود به منزل بازگردید، از پلیس بخواهید از شما     ●
حمایت کند  

به فکر تغییر اطالعات بانکی، پستی و تلفنی خود باشید 		●

از امکانات شماره تماس مخفی و ID تماس گیرنده استفاده کنید 		●

از کمیسیون الکترال استرالیا درخواست کنید تا نسبت به خروج نام و اطالعات تماس شما   		●

از فهرست الکترال اقدام کند  
به مرکز خرید معمول خود مراجعه نکنید- مسیرهای روزمره خود را تغییر دهید 		●

امنیت منزل را افزایش دهید )قفل ها را تعویض کنید، از زنجیر امنیتی و المپ های    		●

هوشمند استفاده کنید(  
از همسایگان بخواهید اگر صدای غیرعادی شنیدند با پلیس تماس بگیرند 		●

اگر شریک رابطه شما ADVO را نقض نمود بالفاصله به پلیس اطالع دهید 		●

از یک مددکار/ مشاور حمایت در برابر خشونت خانگی درخواست حمایت کنید 		●

با سنترلینک تماس بگیرید تا مطمئن شوید هر گونه مکاتبه مشترکی با شما و شریک    		●

رابطه شما فوری تغییر یابد  

ایمنی آنالین
سوء استفاده کننده ها معموالً از راه های فن آوری برای  کنترل یا نظارت بر فعالیت های قربانی 

خود استفاده می کنند. با این حال، فناوری نیز نقشی مهم در حفظ امنیت شما و ارائه اطالعات، 
منابع و حمایت دارد. قهر کردن با فناوری روش صحیح نیست. گاهی اوقات اطالع از اینکه 

فردی شما را از طریق فناوری کنترل می کند دشوار است، و پیشنهاد می شود از مددکار 
اجتماعی یا دوست مورداعتماد خود بخواهید فناوری شما را ایمن تر سازد. 

اگر خشونت خانگی یا خانوادگی را تجربه کرده اید و نگران کنترل شدن تلفن خود هستید، می 
توانید از طریق WESNET به تلفن ایمن رایگان دسترسی داشته باشید. با 

                                                        تماس بگیرید.
برای امن تر کردن فناوری خود، چندین اقدام احتیاطی وجود دارد که می توانید انجام دهید:

از رمزهای عبور/پین کدهای خود محافظت کنید. برای ایمیل و سایر حساب های آنالین خود 
 )Opal  و PayPal بانکداری آنالین، رسانه های اجتماعی، حساب های اپلیکیشن/فضای ابری(

رمزی انتخاب کنید که حدس زدن آن برای سوءاستفاده کننده مشکل باشد، مخصوصاً از اطالعات 
شخصی مانند تاریخ تولد، نام مستعار یا جزئیات خانوادگی استفاده نکنید. همچنین مهم است 

اطالعات ورود خود به حساب های اپلیکیشن ها مانند iCloud و گوگل را تغییر دهید که برنامه 
 GPS را که برای ردگیری شما از راه دور با استفاده از »Find My Phone« هایی مانند

استفاده می شود فعال می سازد. باید رمزعبورهای خود را در دستگاه امنی تغییر دهید. رمزهای 
عبور ذخیره شده را می توان در بیشتر مرورگرها پیدا و مشاهده کرد. برای اطمینان از اینکه 
 save my( »رمزهای عبور شما قابل مشاهده نخواهند بود روی »رمزعبور من ذخیره شود

password( کلیک نکنید، همچنین می توانید از مرور محرمانه استفاده کنید تا سابقه جستجو و 
رمزهای عبور شما ثبت نشود. برای اطالع از نحوه پاک کردن رمزهای عبور ذخیره شده خود 

1800 WESNET )1800 937 638(
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می توانید نام مرورگر خود )مانند کروم، سافاری، اینترنت اکسپلورر( و »حذف رمزهای عبور 
ذخیره شده« را در گوگل جستجو کنید.رمزهای عبور شما ثبت نشود. برای اطالع از نحوه پاک 

کردن رمزهای عبور ذخیره شده خود می توانید نام مرورگر خود )مانند کروم، سافاری، اینترنت 
اکسپلورر( و »حذف رمزهای عبور ذخیره شده« را در گوگل جستجو کنید.

از مرور خصوصی استفاده کنید. هر وبسایتی که در دستگاهتان )تلفن، کامپیوتر یا تبلت( از آن 
بازدید می کنید معموالً روی آن دستگاه ضبط می شود و می توان آن را از طریق تنظیمات مرورگر 

وب مشاهده کرد. هنگام استفاده از مرور خصوصی، سابقه مرورگر شما ضبط نمی شود، و 
رمزهای عبور و اطالعات تکمیل شده شما به صورت خودکار ذخیره نمی شود. برای مثال، ناشناس 

)کروم(، خصوصی )اینترنت اکسپلورر( و مرور خصوصی )فایرفاکس و سافاری(. مطمئن شوید 
پنجره مرور خصوصی را پس از اتمام کار خود ببندید تا آن جلسه تمام شود. در صورت استفاده از 

تلفن یا تبلت، باید زبانه خصوصی را ببندید.

از یک رایانه ایمن استفاده کنید. اگر نیاز به استفاده از اینترنت دارید، سعی کنید از رایانه ای که 
در محل کار، کتابخانه عمومی، مرکز اجتماعات، خانه دوست قابل اعتماد، کافی نت یا سرپناه زنان 
است استفاده کنید. این امر به خصوص زمانی مهم است که در وب سایت های حساس جستجو کنید. 

راه امن تر استفاده از رایانه ای است که کمتر در دسترس فرد سوء استفاده گر قرار می گیرد.

سابقه اینترنتی خود را پاک کنید. اگر نگران هستید کسی از وبسایت هایی که بازدید کرده اید مطلع 
شود، می توانید آنها را از سابقه مرور خود پاک کنید. ممکن است بخواهید فقط چند وب سایت 

را حذف کنید، زیرا پاک کردن کل سابقه مرور باعث مشکوک شدن سوءاستفاده کننده می شود. 
 Ctrl+H برای مشاهده سابقه مرور خود در کامپیوتر، یک مرورگر وب را باز کنید و دکمه های

)ویندوز( یا Command+H )مک( را همزمان فشار دهید. نحوه پاک کردن سابقه مرور خود در 
تلفن بسته به استفاده شما از سیستم عامل آیفون یا اندروید دارد. برای مشاهده ویدئوهایی در مورد 

 نحوه پاک کردن سابقه مرور خود در تلفن، به 
www.esafety.gov.au/women مراجعه کنید.

یک حساب ایمیل جایگزین ایجاد کنید. از ایجاد یا بهره گیری از حساب جایگزین بر روی رایانه ای 
که سوء استفاده کننده ممکن است به آن دسترسی داشته باشد خودداری کنید. یک نام کاربری ناشناس 

و حسابی که بتوانید بر روی یک رایانه امن تر استفاده کنید ایجاد کنید، اما اطالعات مفصلی در 
ارتباط با خودتان ارائه ندهید. از اطالعات افشاکننده هویت در آدرس ایمیل استفاده نکنید )مانند نام 

یا سال تولد خود(. می توانید برنامه های ایمیل پیش فرض دستگاه را در صورتی حذف کنید که فرد 
دیگری به آن دستگاه دسترسی دارد. همچنین می توانید بررسی کنید آیا »هدایت ایمیل« در حساب 

قبلی شما فعال بوده است. برای مشاهده ویدئوهایی در مورد نحوه بررسی تنظیمات »هدایت ایمیل«، 
به www.esafety.gov.au/women  مراجعه کنید.
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تنظیمات رسانه های اجتماعی. تنظیمات حریم خصوصی خود را در حساب های رسانه های 
اجتماعی بررسی و به روز کنید. پیشنهاد می شود میزان اطالعاتی که مورد خود به صورت آنالین 

به اشتراک گذاشته اید را به حداقل برسانید.

تأیید هویت دو مرحله ای را در نظر بگیرید. بسیاری از حساب ها به شما اجازه می دهند برای تأیید 
هویت دو مرحله ای ثبت نام کنید. این اقدام امنیتی مضاعفی است که هر بار فردی سعی می کند 

وارد یکی از حساب هایتان شود از طریق ایمیل، پیام یا تماس با شما تماس بگیرد.

سوءاستفاده از طریق عکس. ضبط، اشتراک گذاری یا تهدید به اشتراک گذاری عکس های 
خصوصی شما بدون رضایت جرم است. با این حال سوءاستفاده از طریق عکس رایج است و در 

هر 3 نفر، در 1 نفر را تحت تاثیر قرار می دهد. می توانید این مورد را به پلیس گزارش دهید، به 
شرطی که انجام این کار خطری به همراه نداشته باشد. در صورت اشتراک گذاری عکسی شخصی 
به صورت آنالین، کمیسیونر امنیت الکترونیک می تواند در برداشتن عکس ها به شما کمک کند، و 

گاهی اقدام قانونی علیه فردی که عکس ها را در اینترنت گذاشته است انجام گیرد.

 می توانید گزارشی به صورت آنالین در
www.esafety.gov.au/report/image-based-abuse ارائه دهید.

جاسوس افزارها. جاسوس افزار یک بدافزار است که می تواند در دستگاه هایی مانند کامپیوتر، لپ 
تاپ و تلفن هوشمند نصب شده و به طور مخفیانه بر اطالعات شخصی شما نظارت کند. جاسو س 

افزار می تواند بر ورود از طریق صفحه کلید )تمام اطالعات تایپ شده(، عکس ها/ویدئوها، حساب 
های رسانه های اجتماعی، برنامه ها، مخاطبین، یادداشت ها، سابقه مرور، گزارش تماس، پیام های 

متنی، ایمیل، مکان، فعال کردن دوربین، میکروفن یا ضبط تماس ها دسترسی داشته باشد. از آن 
برای پاک کردن محتوای روی دستگاه شما، مسدود کردن وب سایت ها یا شماره های خاص استفاده 

می شود و حذف آن از راه دور امکان پذیر است. برای اینکه فرد بتواند جاسوس افزار را روی 
دستگاه شما نصب کند، معموالً باید به دستگاه شما دسترسی داشته باشد. پین کد یا رمزعبوری که از 
دستگاهتان محافظت کند بهترین روش دفاعی است. همچنین مهم است که نرم افزار دستگاهتان را به 
روز نگه دارید. تغییر سیمکارت روی دستگاه باعث از بین رفتن جاسوس افزار نمی شود. جاسوس 

افزارها باید به اینترنت دسترسی داشته باشند تا اجرا شوند. خاموش کردن تنظیمات مکان، داده 
همراه، Wi-Fi و بلوتوث در زمانی که به آنها نیاز ندارید می تواند ایمنی فوری شما را افزایش دهد. 

همچنین می تواند تلفن را به تنظیمات کارخانه بازنشانی کنید، اما باید مراقب باشید چه برنامه هایی 
را مجدداً دانلود می کنید.

  www.esafety.gov.au/women برای مشاهده ویدئوهایی در مورد نحوه انجام این کار، به
مراجعه کنید.
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مقاومت در برابر اصرار به بازگشت
پس از ترک یک رابطه کنترل گرانه، سوء استفاده گرانه و خشن لحظاتی از احساس تأسف و 

فکر بازگشت وجود خواهد داشت. این احساسات بخشی طبیعی از غم و اندوهی است که در 
مواجهه با از دست دادن یک رابطه وجود دارد. مهم این است که به این احساسات اذغان شود.

روش های مختلفی وجود دارد که ممکن است فرد سوء استفاده کننده برای تشویق شما به 
بازگشت از آنها بهره گیرد. این روش ها عبارتند از:

خرید هدیه با وعده سخاوت بیشتر و آینده ای بهتر 		●

وعده تغییر – با بیان اینکه وی از موضوع پیش آمده متأسف است و قول می دهد که این   		●

سوء استفاده دوباره تکرار نشود  
باج خواهی عاطفی – او تالش می کند موجب شود شما احساس گناه کنید، یا احساس کنید   		●

بدون او نمی توانید زنده بمانید  
تهدید به آسیب زدن به خود، شما، فرزندان یا اموال شما 		●

مالقات ها، تماس های تلفنی و پیام های متنی آزار دهنده و تهدید آمیز 		●

روش های مورد استفاده در هررابطه متفاوت است و ر اه هایی برای مقابله با آنها وجود دارد 
که عبارتند از:

درک این موضوع که رفتارهای سوء استفاده کننده ادامه نیاز او برای کنترل و سوء    		●

استفاده از شماست  
درخواست حمایت از طریق مشاوره حرفه ای 		●

پیوستن به یک گروه حمایتی مرتبط با خشونت خانگی 		●

ساخت شبکه های اجتماعی قوی 		●

.ADVO دریافت مشاوره حقوقی و / اخذ یک 		●

اکنون زمان مهمی است که ارتباط خود را با خدمات حمایتی محلی حفظ کنید.
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احساسی که پس از ترک یک رابطه سوء استفاده گرانه 
خواهید داشت

ترک یک رابطه سوء استفاده گرانه انتخاب مثبتی برای شما و فرزندان شما است. با این حال، 
این فرایند باز هم دشوار است. همچنین عبور از این مرحله گذار به تنهایی می تواند دشوار 

باشد. جلب حمایت افرادی که تجربه یاری رساندن به زنانی که رابطه سوء استفاده گرانه داشته 
اند می تواند مفید باشد. تضمین امنیت فردی و حقوق قانونی شما زمانی دشوارتر است که پای 

یک فرد سوء استفاده گر در میان باشد.

جدایی – چه احساسی دارد؟
جدایی آسان نیست. ممکن است گذراندن مراحل آن و ساماندهی مجدد خود وقت زیادی بگیرد. 

اینکه هویت خود را با رابطه تان بشناسید امری طبیعی است. نقش شما به عنوان یک همسر 
/ شریک رابطه و / یا مادر ممکن است راهی باشد که خودتان را از آن طریق می بینید. 

هنگامی که یک رابطه را ترک می کنید، ممکن است حس واقعی از دست دادن هویت خود را 
تجربه کنید. روند گذار از نقش خود به عنوان یک همسر/شریک رابطه و تبدیل شدن به یک 

فرد مجرد دردناک است و معموالً به سرعتی که می خواهید نیست.

5 مرحله اندوه و از دست دادن؟

پذیرش
خوش بینی
رها کردن

انکار
شوک

عصبانیت
انکار

اضطراب
چرا؟

جدا شدن
تسلیم شدن

انزوا
بی عالقگی

فسرده
تنهایی
وحشت
گناه

رشد دادناز دست 
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گذار از این مرحله شامل شناختن خود به روشی جدید است. حاال شما می توانید در اختیار 
خودتان باشید. وا گذاشته شدن به حال خود می تواند هم یک احساس شگفت انگیز و هم 

احساسی رعب آور باشد. شاید این اولین بار باشد که شما آزادی تجربه کردن این مسئولیت 
را داشته اید. گاهی اوقات رنج زیادی می طلبد تا بدانید که هستید و چه چیزی از زندگی می 
خواهید. این یک امر طبیعی است. خوب است از اشتباهات خود و کارهای خوبی که انجام 

می دهید درس بگیرید. شما احتماالً بهتر از همیشه احساسات خود را درک خواهید کرد. اغلب 
ممکن است هم زمان احساس خیانت، غم، خشم، شادی و آزادی، ضعف و قدرت نمایید. ممکن 

است به خاطر تمام احساساتی که دارید، که گاهی طاقت فرسا، متناقض و غیرمنتظره است 
احساس کنید دارید دیوانه می شوید.

شما دیوانه نیستید. به یاد داشته باشید که احساسات شما تنها بخشی از شما هستند که تغییر می 
کنند. این یک فرایند طبیعی است. بهتر است که به خودتان اجازه دهید احساسات خود را به 

طور کامل درک کنید و خودتان را به خاطر داشتن آنها قضاوت نکنید. شما به وقتش تمام آنها 
را پشت سر خواهید گذاشت.

غم و اندوه
غم و اندوه بخش بزرگی از روند رها کردن یک رابطه است. زمانی که احساس غم و اندوه 
دارید، آزادانه گریه کنید. ممکن است احساس کنید این گریه هرگز متوقف نخواهد شد. به یاد 

داشته باشید، شما با یک مرگ - مرگ رابطه تان مواجه هستید و گریه شما زمانی متوقف 
خواهد شد که این عزاداری پایان رسیده باشد. به ویژه زمانی که به شکل بسیار بدی مورد سوء 

استفاده قرار گرفته اید، ممکن است درک نکنید چرا غمگین هستید. احتماالً برخی چیزهای 
خوب هست که دلتان برایشان تنگ خواهد شد. این یک واقعیت است.

فراموش نکنید - شما باید قیمت چیزهای خوب را بپردازید - قیمت بسیار باال است.

رضایت
وقتی که شما یک رابطه را ترک می کنید ممکن است احساس شادی فراوانی کنید. این احساس 

ممکن است برای هفته ها یا ماه ها به طول بیانجامد. این احساس معموالً زمانی رخ می دهد 
که تصمیم شفافی گرفته باشید. این شادی می تواند به شما انرژی بدهد تا بتوانید دوباره روی 
پای خودتان بایستید. تعجب نکنید، اگر یک ماه یا یک سال بعد، دوباره احساس اندوه، خشم یا 
افسردگی کنید. این یک امر طبیعی و بخشی از فرایند تغییر یا جدایی است. باالخره در یک 
زمان شما باید مراحل غم و اندوه را پشت سر بگذارید. زمان این امر برای هر فرد متفاوت 

است و این روند معموالً بعد از اینکه شما به خودتان اجازه بدهید احساستان در هر مرحله به 
طور کامل تخلیه شود به پایان خواهد رسید.
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خشم
شما ممکن است پس از جدایی بیش از هر زمان دیگری احساس خشم داشته باشید. شاید ناگهان 
به یکباره تمام خشمی را که ذخیره شده است و در طول رابطه تان اجازه بروز نیافته به همراه 

سرخوردگی ناشی از عدم رفع نیازها، و ناتوانی وضعیتی که در آن قرار داشتید تجربه کنید. 
این که اکنون خشمگین باشید خطری ایجاد نمی کند. سعی کنید بپذیرید که خشم شما طبیعی 
است. خشم می تواند به شما قدرت و انگیزه بدهد. از آن به نفع خود استفاده کنید. هدف از 
اینکه به خودتان اجازه دهید احساس خشم کنید آنست که آن را به روشی سازنده ابراز کنید 

تا از آن خالص شوید. خشم خود را بر سر کسانی که اطراف شما هستند خالی نکنید و از آن 
برای انتقام بهره نگیرید. تالش برای گرفتن انتقام ممکن است در دراز مدت عزت نفس شما را 

از بین ببرد؛ هر چند فکر کردن درباره آن خوب است.

نشانه های اندوه
در زمانی که جدایی را تجربه می کنید، بروز واکنش های عاطفی و فیزیکی ناشی از استرس 
از طرف شما طبیعی است. نشانه های فیزیکی که ممکن است تجربه کنید عبارتند از: اختالل 

در خواب؛ اسهال یا یبوست؛ حالت تهوع؛ تغییر ضربان قلب؛ تغییرات قاعدگی؛ و افزایش 
یا کاهش وزن. نشانه های روانی ممکن است شامل این موارد باشد: غم، ناامیدی یا احساس 
بیهودگی؛ زودرنجی و به راحتی تحریک شدن؛ گریه مکرر؛ کاهش تمرکز؛ مشکل فراوان 
در تصمیم گیری؛ و، ضعف حافظه. تمرین بدنی مناسب (راه رفتن، آهسته دویدن، دوچرخه 

سواری و غیره( می تواند به شما کمک کند بتوانید با این وضعیت مقابله کنید.

اضطراب و از دست دادن کنترل
شما احتماالً عادت کرده اید امنیت خود را با پیش بینی خلق و خوی شریک رابطه خود و 

دریافت سیگنال های ارسالی از او طوری قضاوت کنید که بتوانید پیش بینی کنید و واکنش 
نشان دهید. هنگامی که رابطه را ترک می کنید، فقدان شریک رابطه شما ممکن است احساس 
وحشتناکی در شما ایجاد کند. ممکن است احساس کنید کنترل خود را از دست داده اید. زمانی 
که این سیگنال ها را از دست می دهید، احساس امنیت شما از بین می رود. احساس از دست 
دادن کنترل در مرحله گذار طبیعی است. شما در حال انتقال کانون کنترل از شریک رابطه 

تان به سمت خود هستید. به همان اندازه که این موضوع به شما آزادی می دهد می تواند 
ترسناک هم باشد و فقط زمان می برد.

سردرگمی
از آنجا که دیدگاه شما در مورد رابطه تان تغییر کرده است، ممکن است گذشته تان، خودتان، 

و شریک رابطه تان را متفاوت ببینید. این باعث می شود احساس سردرگمی کنید و به 
خاطرات و تصمیم هایی که گرفته اید تردید کنید. ممکن است به صورت انتخاب گرانه فقط 
اوقات خوش یا بد را به خاطر بیاورید. این طبیعی است. وضعیت شما تغییر کرده است و 

اکنون اطالعات بیشتری دارید؛ بنابراین نظر شما نسبت به گذشته نیز تغییر خواهد کرد.
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تنهایی
دوستان و نیز منافع و عالئق شما ممکن است در طول زمان تغییر کنند. دوستان ممکن است 

احساس کنند موقعیت جدید شما آنها را تهدید می کند. آنها ممکن است جانب شریک رابطه شما 
را بگیرند. اگر اقوام سببی تان شما را طرد کنند ممکن است موجب آزردگی شدید شما شود. 

احساسی که انسان به اقوام نسبی دارد قوی تر از آنست که بتوانید درک کنید. ممکن است زمان 
زیادی از دست بدهید تا به کسی اعتماد کنید یا برای کسی دیگر انرژی داشته باشید.این امری 
طبیعی است و ریشه در میل به حفاظت از خود دارد. ممکن است بخواهید خودتان را منزوی 

کنید، اما دوستی ها بسیار مهم هستند. اهمیت دوستان به ویژه در این زمان زیاد است، به 
خصوص کسانی که ما را قضاوت نمی کنند. الزم نیست منتظر دعوت نامه بمانید. از الکتان 

بیرون بیایید، هر چند منزوی کردن خودتان کم تر دردناک به نظر می رسد، اما در دراز مدت 
اینگونه نیست.

وسوسه آشتی
بسیاری از زنانی که رابطه ای را ترک می کنند قبل از ترک دائمی چند بار بر می گردند. 

چیزی که برخی از آن به عنوان دوره »ماه عسل« نام می برند، در حقیقت یک تاکتیک 
کنترلی است که توسط فرد سوء استفاده گر برای حفظ قدرت و اعمال کنترل بکار گرفته می 

شود. هنگامی که شما برای مدتی دور بوده اید و شریک رابطه شما با دادن این وعده که 
او تغییر کرده است و به شما آسیب نمی رساند به شما التماس می کند که بر گردید، وسوسه 

آشتی کردن بسیار نیرومند است. شما قبالً از این وعده ها شنیده اید. اگر فکر می کنید رابطه 
شما ارزش حفظ کردن دارد، وقت کافی بگذارید تا مطمئن شوید که در حال حاضر یک بنیان 

نیرومند از احترام متقابل برای ساختن زندگی شما بر روی آن وجود دارد. به طور کلی، با 
گذشت زمان، نشانه های اینکه شریک رابطه شما به وعده هایش در ارتباط با تغییر عمل می 

کند یا نه ممکن است مشخص شود.

روابط جدید
ممکن است روابط جدید خاطره هایی از رابطه قدیمی را زنده کند. ماندن در یک رابطه، 
سختکوشی و مقدار فراوانی تعهد و ارتباط نیاز دارد. پیش از آنکه انتخاب کنید دوباره به 

صورت وابسته زندگی کنید، مطمئن شوید به قدری احساس می کنید قدرتمند هستید که بتوانید 
به طور مستقل زندگی کنید. مهم است به یاد داشته باشید که زندگی باال و پایین دارد. زمانی 

که شما احساس کنید قدرتمند و توانمند هستید روز خوبی خواهید داشت، و هنگامی که احساس 
کنید افسرده و آسیب پذیرید روز بدی خواهید داشت. بدانید که احساس بد تا ابد باقی نمی ماند 

و چیزهایی وجود دارد که بتوانید انجام دهید تا شما را در روزهای سخت نجات دهند. بسیاری 
از زنان در می یابند که اولین سالروز ترک رابطه آنها به شکل خاصی دردناک است. آگاهی 

از این موضوع می تواند برای شما مهم باشد تا بتوانید برای آن برنامه ریزی کنید. ممکن است 
بخواهید طوری برنامه ریزی کنید که آن زمان را با دوستان نزدیک خود سپری کنید. همچنین 

ممکن است مایل باشید با یک مددکار حمایتی مالقات کنید تا از او حمایت و روحیه بگیرید.
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راه هایی که از طریق آنها می توانید خود را یاری دهید
به خودتان اجازه دهید هیجانات خود را به طور کامل احساس کنید. خودتان را برای    		●

داشتن آنها قضاوت نکنید. شما همه آنها را پشت سر خواهید گذاشت.  
از وقت خود لذت ببرید. هر کاری را که فکر می کنید برای روحیه تان مفید است انجام   		●

دهید، مثالً حمام بگیرید، پیاده روی کنید، در تخت خواب خود راحت دراز بکشید و کتاب    
بخوانید. شما حق دارید که خوش بگذرانید.  

به طور منظم وعده های غذایی کم و مغذی بخورید و ورزش کنید تا تنش را از خود    		●

دورکنید، مراقب خودتان باشید  
برای اینکه در محیط جدید احساس کنترل بر اوضاع را دوباره به دست آورید؛ یک    		●

برنامه روزانه تدوین کنید؛ همه روزه اهداف کوچکی را مشخص و کسب کنید؛ کنترل     
کنید کجا می روید و با که هستید تا ایمن بمانید.  

درباره منابع اجتماعی تحقیق و برای دریافت حمایت از آنها استفاده کنید: گروه های    		●

حمایتی؛ خدمات حمایتی تک سرپرست؛ خدمات رایگان مشاوره اجتماعی؛ مراکز تفریحی    
ومنابع تحصیلی. اگر درباره این خدمات آگاهی ندارید، شماره های انتهای این کتابچه را    

ببینید.  
تعطیالت و مناسبت های خاص مانند سالروزها می تواند به شکل خاصی دشوار باشد.   		●

اینکه عادت های جدیدی را برای خود و فرزندانتان ایجاد کنید حائز اهمیت است. شما می    
توانید این زمان ها را با دوستان نزدیک که احساسات و مشکالت مشابهی را تجربه   

می کنند بگذرانید. کار متفاوتی را انجام دهید. به عنوان مثال، با دوستان و یا همسایگان    
خود ترتیب یک شام یا باربکیو را بدهید، یا تعطیالت را در خارج از شهر بگذرانید.  

هنگامی که نیاز به یاری بیشتری دارید
هنگامی که شما یک رابطه سوء استفاده گرانه را ترک می کنید، طبیعی است که احساسات 
ذکر شده را داشته باشید و طبیعی است که احساس کنید که زندگی شما متالطم است. با این 

حال، اگر هر کدام از این موارد زیر را احساس نمودید عاقالنه است که تقاضای کمک کنید: 
تمایل به خودکشی داشته باشید؛ به قدری افسرده باشید که مراقب خود یا فرزندانتان نباشید؛ 

سرخوشی تا حدی که با نوشیدن بیش از حد الکل امنیت خود را تهدید کنید؛ خرج کردن پول 
بیش از اندازه و شهوترانی افراطی؛ خشمی که خود را با آسیب رساندن به افراد یا از بین 

بردن اموال نشان دهد. یک مشاور می تواند به شما در ارتباط با احساساتی که شما را احاطه 
کرده اند یاری دهد.ک.
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فرزندداری پس از خشونت خانگی
در طول زمان در نتیجه سوء استفاده صورت گرفته ممکن است شیوه سرپرستی فرزندان 

توسط شما تغییر کرده باشد. در شرایط دشوار و آسیب زا رفتار و ارتباط ما با افراد بدون آنکه 
متوجه شویم می تواند تغییر کند. این زمان را صرف این موضوع کنید که چه چیزی به عنوان 
سرپرست برای شما مهم است و مراحلی را برای یاری دادن به خود در اینباره که تبدیل به زن 

یا سرپرستی که می خواهید بشوید ایجاد کنید.

برخی نکات برای فرزندداری که می تواند در این زمان برای شما مفید باشد 
عبارتند از:

فرزندان خود در مورد این وضعیت: آنچه که اتفاق می افتد و اتفاق خواهد افتاد صحبت   		●

کنید  
در مورد احساسات خود صادق باشید و اجازه بدهید بدانند که دوستشان دارید. اجازه  		●	

بدهید بدانند که مصون هستند  
در فرزندداری انسجام خود را حفظ کنید 		●

یک روال عادی ایجاد کنید 		●

شبکه های حمایتی مانند پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، معلمان، مددکاران جوانان و    		●

مشاوره حرفه ای را توسعه دهید  
وقتی را صرف انجام کارهای سرگرم کننده به عنوان یک خانواده کنید 		●

کارهایی که شما می توانید انجام دهید:
به کودکان آموزش دهید که سوء استفاده غیر قابل قبول است 	●

تکنیک های حل مسئله به روش غیر خشونت آمیز را به عنوان الگو تمرین کنید 	●

با فرزندان خود در مورد تجاربشان صحبت کنید و به نگرانی های آنها گوش کنید 		●

استقالل را ترویج دهید و به حقوق کودکان نسبت به داشتن احساسات، دوستان، فعالیت ها   	●

و نظرات خود اذعان کنید.  
محیطی امن با یک خط مشی پایدار فراهم کنید 	●

با کودک خود یک برنامه امنیتی طراحی کنید 	●

حاضر باشید، به نگرانی های آنها گوش دهید، کانال های ارتباطی را باز نگه دارید 	●

.
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عشق و مراقبت از کودکان
امنیت 

عاطفی را 
تقویت کنید

• حرف بزنید و عمل کنید تا  
کودکان هنگام بیان احساسات    
خود احساس امنیت و راحتی    

کنند  
• مهربان باشید
• قابل اتکا باشید

 
 

اعتماد کنید و احترام
بگذارید

برخوردار  برای  کودکان  حق   •
دوستان،  احساسات،  از  بودن 
را  نظرات مختص خودشان  و  فعالیت ها 
به رسمیت بشناسید
• استقالل آن ها را تقویت کنید
خصوصی  حریم  دهید  اجازه   •
داشته باشند
دیگران  احساسات  به   •
احترام بگذارید
را  خود  کودکان   •
باور کنید
 

 
 

نظم برقرار 
کنید

• ثبات رأی داشته 
باشید

• مطمئن شوید قوانین 
مناسب با سن و رشد کودک 

است
• محدودیت ها و انتظارات را شفاف 

بیان کنید
• از نظم )گوشزد کردن کار صحیح(، نه 

تنبیه، برای دستور دادن استفاده کنید
 

مهر بورزید
محبت خود را کالمی و جسمانی ابراز     •

کنید  
هنگامی که کودکان آسیب     •

شما جسمی یا روانی دیده اند،    
پر مهر و عاطفه باشید    

   
   
 

 
 

 

امنیت جسمی 
فراهم کنید

غذا، سرپناه و   •
لباس   

فراهم کنید
• بهداشت فردی و تغذیه را   

آموزش دهید
• بر امنیت نظارت کنید

یک برنامه منظم خانوادگی داشته     •
باشید

• به جراحت ها رسیدگی کنید
 

تشویق و حمایت
• تأییدکننده باشید
• کودکان را تشویق کنید 
عالئق خود را دنبال کنند
• اجازه دهید آن ها با شما مخالفت 
کنند
• پیشرفت را تشویق کنید
• مهارت های جدید آموزش دهید
• اجازه دهید اشتباه کنند

زمان بدهید
• در زندگی فرزندان خود مشارکت کنید: 
فعالیت ها، مدرسه، ورزش، روزها و 

رویدادهای ویژه، جشن ها، دوستان
• کودکان خود را در فعالیت هایتان 

شرکت دهید
• شخصیت واقعی خود 

را به کودکان 
نشان دهید

 

تربیت کودکان

    
از خود 
مراقبت کنید

• زمان برای خود اختصاص 
دهید

• خود را سالم نگه دارید
• دوستی هایتان را حفظ کنید

• عشق را بپذیرید
 

.Duluth,Minnesota برگرفته از مرکز مداخله بدرفتاری خانگی
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اطالعات و راهنمایی بیشتر
خدمات ضروری 

تماس با 000

خط های راهنما
دفتر خدمات دفاع در دادگاه برای خشونت در خانه علیه بانوان

اطالعات، ارجاع و وکالت دادگاه برای زنان در شرایط خشونت خانگی و یاری به آنها برای گرفتن

                       )24 ساعته(  
خط کمک به محافظت از کودکان

خط کمک به خشونت خانوادگی
خط کمک تجاوز

خط مشاوره رابطه خانوادگی
)Lifeline( خط زندگی

NSW خط کمک سوءاستفاده افراد سالمند و ناتوان
خط کمک غفلت و سوءاستفاده ناتوانی ملی

خدمات اطالعات حقوق ناتوانی

1300 352 000
1300 789 978
1300 766 491
1800 424 017
1300 130 052
1800 633 063
1300 364 277

1300 888 529
1800 801 501
1800 424 079
02 9212 6300
02 9212 7333
1800 451 784
1800 251 101

1800 RESPECT

Mensline
خدمات ارجاع مردان

NSW خط بحران تجاوز
خط والدین

خط دسترسی به خدمات قربانیان
روابط استرالیا

خدمات حقوقی
LawAccess NSW

NSW سرویس حقوقی زنان
سرویس حقوق سالمندان

NSW واجد خشونت خانگی، کمک حقوقی
NSW مراکز قانونی جامعه

سرویس پشتیبانی از کودکان NSW کمک حقوقی
خط مشاوره مستأجران

خط استعالم ملی قانون خانواده )کمک در زمینه رویه های دادگاه در رابطه با قانون خانواده(

1800 737 732
132 111
1800 656 463
1800 424 017
1800 050 321
131 114
1800 628 221
1800 880 052
1800 422 015

1800 WDVCAS1800 938 227 أو
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خدمات بومی
784  639 1800خط تماس حقوقی زنان بومی

 
1800 733 233
1800 136 380
1800 019 123
1800 686 587
)02( 9569 3847
1800 765 767
 

)02( 9206 2000
)02( 9332 1966
1800 184 527

)02( 8594 9555

1800 65 2010

)02( 9569 2366

1800 152 152

1300 468 746

1800 65 64 63

1800 007 007
132 850
132 272
131 202
1800 226 028
1300 371 288

خدمات حقوقی بومیان NSW/ قانون خانواده ACT و خدمات محافظت از کودکان

مرکز تماس بومیان سنترلینک )تماس رایگان( 
دفتر خدمات قربانیان )خط تماس بومیان(

مرکز حقوقی زنان بومی ویرنجا بایا

 خدمات حقوقی بومیان

LGBTIQ خدمات
ACON

مرکز حقوقی Inner City ، پروژه روابط سالم
           )3 عصر تا 12  بامداد هر روز(

Twenty10

ارائه طیف وسیعی از خدمات حمایتی به افراد با جنسیت ها، جنس ها، 
گرایش های جنسی مختلف، خانواده های و جوامع آنها ، شامل خدمات 

تخصصی برای افراد جوان )12 تا 26 سال(

The Gender Centre

خدمات اسکان اضطراری
Link2Home

NSW مرکز تماس مسکن
خط خشونت خانگی )24 ساعته(

خدمات مالی
مرکز حقوقی حقوق مالی

پرداخت های بحران سنترلینک
حمایت از کودکان )معاونت خدمات انسانی( 

خدمات تلفن چند زبانه سنترلینک
حقوق رفاهی

Salvos کمک در شرایط اضطراری

  QLIFE

تماس رایگان روستایی ها:
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 خدمات مشاوره، خدمات چند فرهنگی و خدمات بهداشت روانی 
خط سالمت روانی

Beyond Blue
QLIFE

خدمات تماس پشتیبانی خودکشی
خدمات اطالعات مواد مخدر و الکل

خط کمک قمار

جوامع متنوع از نظر فرهنگی و زبانی
انجمن ابراز خواسته زنان مهاجر
مرکز حقوق و مشاوره مهاجرت

خدمات ترجمه شفاهی و کتبی )TIS ملی(

کودکان و افراد جوان
خط کمک به محافظت از کودکان

خط کمک به کودکان
خط کمک اضطراری به اسکان جوانان

1800 011 511
1300 224 636
1800 184 527
1300 659 467
1800 451 599

132 111
1800 551 800

)02( 9318 1531   1800 42 48 30 

02  9635 8022
)02( 8234 0799  
)02( 8234 0700
131 450

1800 858 858

مشاوره تلفنی:
یا از طریق اخذ نوبت:

یا
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اطالعات بیشتر: وب سایت ها
Respect 1800

ACON
Ask Lois

NSW خشونت خانگ

Best for Kids
LGBTIQ خشونت های روابط

روابط خانوادگی آنالین

)آنها نقطه دسترسی به تمام FRCها در کل استرالیا هستند، نه اینکه فقط وابسته به هم باشند(

LawAccess NSW

کمک در زمینه حقوق خشونت خانواده

امنیت فناوری

امنیت الکترونیکی )eSafety( زنان

مشاور مستأجر و خدمات وکالتی

NSW کمک های حقوقی

خدمات تجاوز و خشونت خانگی استرالیا

برنامه تخت خواب های امن برای 
حیوانات خانگی

خدمات قربانیان
خدمات حقوقی زنان

LGBTIQ
مرکز حقوقی Inner City، پروژه روابط سالم  

QLIFE
Twenty10

The Gender Centre

www.1800respect.org.au
www.acon.org.au
www.asklois.org.au
www.domesticviolence.nsw.gov.au
www.bestforkids.org.au
www.anothercloset.com.au

www.familyrelationships.gov.au

www.lawaccess.nsw.gov.au

www.familyviolencelaw.gov.au

www.techsafety.org.au

www.esafety.gov.au/women

www.tenants.org.au

www.legalaid.nsw.gov.au

www.rape-dvservices.org.au
www.rspcansw.org.au/what-we-do/  
working-incommunities/  
communitydomestic-violence-program

www.victimsservices.justice.nsw.gov.au
www.wlsnsw.org.au
www.acon.org.au
www.iclc.org.au/srp
www.qlife.org.au
www.twenty10.org.au
www.gendercentre.org.au
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اطالعات تماس جامعه محلی
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داین نشریه حاوی راهنمایی عمومی دربارۀ قوانین است و باید به عنوان مشاورۀ حقوقی بر 
آن تکیه کنید. توصیه می کنیم دربارۀ شرایط خود با یک وکیل مشورت کنید.

This publication is available in Arabic, Dari/Farsi, Korean, Simplified 
Chinese, Spanish and Vietnamese.

اطالعات ارائه شده در زمان چاپ این بروشور صحیح هستند، اما امکان تغییر آنها وجود 
دارد. برای اطالعات بیشتر، با شماره 529 888 1300 با LawAccess NSW تماس 

بگیرید.

 www.legalaid.nsw.gov.au/publications بروشورها را به صورت آنالین از نشانی
سفارش دهید یا به publications@legalaid.nsw.gov.au ایمیل بزنید.

Legal Aid NSW برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ خدمات

 برای تماس با ما به کمک نیاز دارید؟
اگر به یک مترجم شفاهی نیاز دارید، با خدمات ترجمۀ شفاهی و 
کتبی )TIS( به شمارۀ 450 131 )از 9 صبح تا 5 عصر( تماس 

بگیرید و NSW را بخواهید.

اگر مشکل شنوایی یا گفتاری دارید: از طریق خدمات امداد ملی به 
شماره 677 133 زنگ بزنید و LawAccess NSW را بخواهید 

یا به وب سایت www.relayservice. gov.au مراجعه کنید.
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