
آماده شدن برای ترک رابطه
موانع زیادی پیش روی زنانی است که در حال ترک خشونت 

هستند که ممکن است خارج از توان بنظر برسد. اما الزم 
به یادآوری است که بسیاری از زنان از روابط خشونت آمیز 
خارج می شوند و زندگی امن و رضایت بخشی برای خود و 

فرزندان خود پیدا می کنند.

الزم است پیش از خارج شدن از رابطه، آمادگی این کار را 
داشته باشید.

پیش از خارج شدن از رابطه باید چکار کنم؟
الزم است پیش از خارج شدن از رابطه، طرح ایمنی واضحی برای خود و 

فرزندان خود داشته باشید. اقداماتی که می توانید برای آمادگی انجام دهید:
با خط راهنمای خشونت خانگی تماس بگیرید و محل سکونت امنی   		✔

برای خود و فرزندانتان هماهنگ کنید   
با RSPCA تماس بگیرید و محل استقرار امنی برای حیوانات    		✔

خانگی خود هماهنگ کنید   
از مددکاران خشونت خانگی پشتیبانی دریافت کنید و در مورد    		✔

گزینه هایی که پیش  روی شماست، مانند دریافت ADVO، صحبت     
کنید   

در رابطه با حمل ونقل خود از قبل برنامه ریزی کنید 		✔

سفر به نقطه امن مورد نظر خود را تمرین کنید 		✔

بسته ترک که شامل پول، مدارک، لباس، کلیدهای زاپاس است را   		✔
آماده و در جای امنی قرار دهید   

مشاوره حقوقی دریافت کنید 		✔

خدمات/شماره های اضطراری و خدمات حمایتی را وارد تلفن همراه   		✔

خود کنید   
از پزشک خود بخواهید هرگونه صدمه یا جراحت را در پرونده شما   		✔

ذکر کند   
تصمیم خود مبنی بر رفتن به مکانی جدید را فقط به افراد مورداعتماد   	✔

خود بگویید   

هنگام خارج شدن از رابطه باید چه چیزهایی بردارم؟
این فهرستی مفید است که به شما کمک می کند آماده ترک رابطه شوید. موارد 

زیر را فقط در صورتی بردارید که انجام این کار خطرناک نباشد. امنیت شما و 

فرزندانتان مهم تر از هر چیز دیگری است.

ممکن است قادر باشید بعداً همراه پلیس به محل زندگی سابق خود برگردید و 

وسایل خود را بردارید.

گواهینامه رانندگی، اطالعات بانکی، کارت های اعتباری، 		✔

شناسنامه/سند ازدواج/طالق شما و فرزندان خود 		✔

سنترلینک، اسناد مهاجرت 		✔

سوئیچ خودرو و کلیدهای خانه 		✔

گذرنامه های خود و فرزندانتان 		✔

مدارک و سند خودرو 		✔

Medicare پرونده های پزشکی، اطالعات دارو و 		✔

مدارک مالیات و اشتغال 		✔

مدارک دادگاه، شامل اسناد محافظت و قانون خانواده 		✔

ADVO مدارک اجاره، وام، اسناد قانونی، نسخه 		✔

پوشاک 		✔

دفترچه آدرس شخصی 		✔

اسباب بازی های موردعالقه کودکان و سایر وسایل آرام کننده شان 		✔

وسایل شخصی ارزشمند، یا وسایلی مانند زیورآالت یا عکس هایی که   		✔

می ترسید از بین برده شوند   

چگونه می توانم به صورت آنالین از خود محافظت کنم؟
ممکن است فکر کنید برای حفظ امنیت خود باید وسایل مرتبط با فناوری را 

خاموش کنید. اما فناوری می تواند ابزاری مهم برای ارتباط با پشتیبانی و 

منابع باشد. چند مرحله برای ایمن تر کردن فناوری تان وجود دارد.

اگر می ترسید تلفن شما در حال کنترل باشد، برای دریافت تلفن ایمن   			●

رایگان با شماره 638 937 1800 تماس بگیرید.  
رمزعبور/پین کدهای خود را حفاظت کنید یا تغییر دهید و از    		●

رمزعبوری استفاده کنید که هیچکس قادر به حدس زدن آن نباشد. به    
  )save my password( »هیچ عنوان »رمزعبور من ذخیره شود  

را در صفحات ورود انتخاب نکنید.  
از وب گردی ایمن استفاده کنید تا هیچکس نتواند صفحاتی که به آن ها   		●

مراجعه کرده اید را مشاهده کند، همچنین سابقه مرورگر خود را پاک    
کنید تا سوءاستفاده گر نتواند آن ها را مشاهده کند.  

از کامپیوتر ایمنی که سوءاستفاده گر به آن دسترسی ندارد استفاده کنید.   		●

می توانید به کتابخانه مراجعه کنید یا از یکی از دوستان مورداعتماد    
خود کمک بگیرید.  

تنظیمات رسانه اجتماعی خود را تغییر دهید و مکان خود را خاموش   		●

کنید و افرادی که قادر به مشاهده اطالعات شما هستند را محدود    
نمایید.  

کمیسرeSafety دارای منابع بسیاری برای ارائه کمک در رابطه با سوءاستفاده 

مبتنی بر عکس، جاسوس افزار و ایجاد حساب ایمیل جدید است.

 می توانید اطالعات بیشتری در وب سایت آن ها به آدرس

www.esafety.gov.au/women مشاهده کنید

Dari/FarsiPreparing to Leave
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آماده شدن برای ترک رابطه
فرزندپروری پس از خشونت خانگی 

این چرخه راهنمای مفیدی است که می توانید برای دریافت اطالعات در مورد تربیت فرزندان پس از ترک رابطه استفاده نمایید.

عشق و مراقبت از کودکان
اعتماد کنید و 
احترام بگذارید

نظم برقرار 
کنید

تشویق و 
حمایت کنید

امنیت جسمی 
فراهم کنید

مهر بورزیدزمان بدهید

از خود 
مراقبت کنید

امنیت عاطفی را 
تقویت کنید

تربیت کودکان

    تشویق و حمایت کنید
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 		●

 

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  

 اعتماد کنید و احترام بگذارید
حق کودکان برای برخوردار بودن از احساسات،   		●

دوستان، فعالیت ها و نظرات مختص خودشان را به    
رسمیت بشناسید  

استقالل آن ها را تقویت کنید 		●

اجازه دهید حریم خصوصی داشته باشند 		●

به احساسات دیگران احترام بگذارید 		●

کودکان خود را باور کنید 		●

 

 

  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 		●

 

 از خود مراقبت کنید
زمان برای خود اختصاص دهید 		●

خود را سالم نگه دارید 		●

دوستی هایتان را حفظ کنید 		●

عشق را بپذیرید 		●

 
 

 مهر بورزید
محبت خود را کالمی و جسمانی ابراز کنید 		●

هنگامی که کودکان شما آسیب 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 		●
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آماده شدن برای ترک رابطه
چرخه فرزندپروری پس از خشونت خانگی

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

آسیب 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
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کمک و اطالعات بیشتر
در موارد اورژانسی، از طریق شماره 000 یا 112 از تلفن همراه با پلیس تماس بگیرید.

 جهت کسب اطالعات، حامی دادگاه و ارجاع زنان در شرایط خشونت خانگی و کمک در دریافت یک ADVO، با سرویس حامی دادگاه خشونت خانگی زنان به شماره
                          یا 227 938 1800 تماس بگیرید.

 جهت دریافت مشاوره حقوقی، کمک، ارجاع و وکالت و نیز پشتیبانی مددکاری اجتماعی و مشاوره مالی برای قربانیان خشونت خانگی و خشونت خانوادگی، با 
Legal Aid NSW Domestic Violence Unit به شماره 6300 9219 تماس بگیرید.

کمک قانونی خشونت خانوادگی وب سایتی است حاوی اطالعات حقوقی آسان و قابل درک در مورد AVOها، قانون خانواده و محافظت از کودکان. این اطالعات می تواند به زبان های 
مختلف ترجمه شود.

www.familyviolencelaw.gov.au

این برگه اطالعاتی به عنوان راهنمای عمومی در رابطه با قانون در نظر گرفته می شود. شما نباید برای مشاوره حقوقی به آن اتکا کنید و توصیه می شود در مورد شرایط خود با یک وکیل 
صحبت کنید. اطالعات در زمان انتشار صحیح است، اما ممکن است تغییر کند.

.Tweed Shire Women’s Services Inc این برگه اطالعاتی برگرفته از این کتابچه است: »مجذوب و خطرناک«: راهنمای زنان در دستیابی مجدد به رابطه سالم، اقدام ابتکاری
.

This factsheet is available in Arabic, Dari/Farsi, Korean, Simplified Chinese, Spanish and Vietnamese.  © Legal Aid NSW
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