
نمو طفل در یک محیط محفوظ
اگر شما از نظر جسمی ویا روحی توسط رشیک زندگی تان مورد جتاوز قرار گرفتید این عمل تاثری جدی بر رشد طفل تان دارد.

اطفال خشونت خانوادگی و فامییل را بطرق خمتلف جتربه میکنند.نه تهنا آهنا آچنه در ما حول اشن میگذرد میبینند ، بلکه آهنا  
صداهایئ  را که  ناشن دهندهء خشونت است  از اطاق دیگر میشنوند. اطفال میتوانند در خشونت رشیک باشند اگر مداخله 

کنند ، ویا در یک حادثهء خشونت بار در راه اجنام آن قرار بگریند.

گاهی اطفال نتاجی آچنه خشونت به خانوادهء آهنا کرده است در زندگی با خود دارند. اطفال به یک حمیط حمفوظ ، دوست داشتین  ، 
با امن برای منو خود به صفت  جوانان قوی ، معتمد احتیاج دارند که بتوانند نشیب و فراز هایئ زندگی را طی کنند. حمیط هایئ که 

در آن خشونت  ، ترس  و عدم اعتماد موجود باشد حمیط حمفوظ نیست.

گاهی بعضی ها احساس میکنند اگر شریک زندگی که با آنها بد رفتاری میکند ترک کنندآنها سبب 

محرومیت طفل شان از داشتن روابط اجتماعی خانوادگی میگردند ، شواهد قوی موجود است 

که نشان میدهد خشونت خانوادگی تاثیرات بسیار بدتر  بر رشد و نمو طفل و تطابق او در زندگی 

دارد تا نسبت به جدائی و یا طالق .

در هر صورت که شما تصمیم بگریید به زندگی با رشیک بد رفتار ادامه دهید ، ویا این زندگی را ترک کنید ، اطفال شما   در اکرث 
حاالت  ، هنوز با شخیص که بد رفتاری داشته است در متاس میباشد این ورقه معلوما ت در باره تاثری خشونت خانوادگی و فامییل 

بر اطفال میباشد.این معلوما ت طرزالعمیل را ارائه میکند تا با تعقیب آن اطفال شما از تاثریات سو ء  آن حفاظت شوند.

جتارب ابتدایئ زندگی اطفال چگونگی  منو آهنا را  به حیث اشخاص کالن اسل حتت تاثری می آورد. وقیت اطفال جوان میشوند آهنا 
 حس اعتماد، آموخنت اینکه چگونه نوبت را مراعا ت کنند وبا دیگران در اجرای امری رشیک شوند   و می آموزند چگونه عـد م 

رضا یت را با استفاده از کلمات حل کنند. وقیت بزرگ تر شدند آهنا دوست یافنت و دوست انتخاب کردن را می آموزند، به موفقیت 
هـا ی خود اعتماد پیدا میکنند و می آموزند چگونه قهر و رجنش خود را اداره کنند. یکی از راههـا یئ که اطفال می آموزند و  عمومیت 

دارد این است  که  آچنه در ماحول اطفا ل میگذرد آنرا کایپ کنند.

زندگی  توام با خشونت فامییل و خانوادگی ممکن است به غلط چزی هـای غری واقعی را به اطفا ل بیاموزد مانند اینکه:

تعدی و استعمال زور یک طریق قابل قبول برای بدست آوردن مطلوب است .  •

به هیچ شخص کالن سن منیتوان اعتماد کرد.  •

عدم احرتام به زهنا یک روش قابل قبول است.  •

اکرث اطفال اعمتاد نمیکنند اسرار خود را به دیگری بگویند آنها از اینکه دیگری این 

 معلومات را بداند شرم دارند زیرا ممکن است فهمیدن آن آنها را بیشرت آسیب 

پذ یر گرداند.



اکرث اشخاص عمق رضری  را که به احاساست اطفال در اثر زندگی در خانواد و یا فامییل که خشونت  جزیئ از زندگی خانوادگی 
باشد  وارد میگردد درک منیکنند.

یرقرار میگریند: وقیت اطفال خشونت را در ماحول خود دیده ویا بشنوند آهنا د رخطرجتربه نتا جی سوء آن به رشح ز

اشکا ل در یافنت و نگه داری دوستان   •
مشکالت روش بر خورد در خانه و مکتب.  •

مشکالت یا د گریی.  •
مزاج عصبا ین و متجاوز .  •

مرییض دوام دار )رسدرد ، درد معده(.  •
خواب نرفنت ، خواهبـای آشفته  ، ادرار در بسرت.  •

افرسدگی و اضطراب.  •
احاس س گناه.  •

خشم.  •

اطفال اکرث میتوانند تا حادثات خشونت را  که ندیده اند ولی در حالیکه دراطاق هـا ی دیگر 

پنهان بوده اند آنراشنیده اند شرح دهند.

اطفال خشونت خانواده رااین طور میگویند  
وقیت که  شخص صدمه دیده کیس است که او را د وست دارند.  •  

زماین  که خشونت در خانه اش ن واقع میگردد.  •  
زماین که  صدمه قصدی  میباشد.  •  

کسیکه خشونت را بکار برده است کیس است که آهنا به او اعتماد دارند.  •  
زمانیکه اطفال فکر میکنند که تقصری از آهناست.  •  

1998 , )Maxwell & Carroll – Lind(      

وقیت خشونت در دور و پیش اطفال واقع میگردد  آهنا در این باره چه فکر   
میکنند

یر بسرت و یا در الماری پهنان میشوم. من میکوشم  و خودرا غری قابل دید میاسزم – غالب من در ز  •
من در بارهء مادرم تشویش دارم . من میرتسم  او ممکن است کشته شود.  •

من خود را بدون کمک حس میکنم . من منیتوانم کاری کنم که خشونت را متوقف اسزد.  •
من هردو پدر و مادرم را دوست دارم ، ویل من منیدانم چرا یکی دیگری را صدمه مریاسند.  •

من از اینکه رفقای مکتب من بدانند چه در خانه ما میگذرد تشویش دارم.  •

ارائه حفاظت و محایت
اطفال برای حفاظت و محایت بر خانواده اش ن متکی اند. آهنا میتوانند کشمکش، 

وحشت و هتاجم را که خشونت خانوادگی و فامییل بار می آورد احاسس کنند و بینند .

اطفال روابط قابل اعتماد و مثبت را رضورت دارند تا به این وسیله هنگام فاشر روحی و 
ترس بتوانند در جستجوی راحیت شده واحاسس امنیت کنند. 

آهنا به این ها رضورت دارند:

خشونت. متوقـف شود  •
احاسس امنیت کنند  •
ا ز آهنا مواظبت گردد  •

بدانند دیگر در زندگی آهنا چه واقع خواهد شد؟  •
راحت باشند.  •



اطفال طبیعت پیچیدهء خشونت خانوادگی و فامییل را منیفهمند
آهنا در بنی اینکه کدام یک از والدین قابل محایت است در کشمکش اند آیا آنکه مورد سوء رفتار قرار گرفته و یا آنکه سوء   • 

رفتا ر دارد ویل او را دوست دارند
اطفال سوء رفتار را با  مالمت کردن الکول، فاشرروحی  ویا به روش بد خود اش ن نسبت میدهند تا بد ین وسیله سوء   •

رفتار والدین را توجیه کنند.
از اینکه آهنا چه میتوانستند اجنام دهند  تا مانع خشونت گردد تشویش دارند.  •

مممکن است آهنا اعتقاد خود را نسبت به مادر اشن که نتوانسته آهنا را حما فظت کند از دست بدهند.  •

حتی اگر شما فکر میکنید اطفال شما خشونت را ندیده ونشنیده اند، چانس اینکه بدانند چه 

واقع میشود وجود دارد . آنها کشید گی و ترس را احساس میکنند.

شما چه کرده میتوانید....
مسئول خشونت شخیص است که آنرا بکار میربد . این تقصری شما نیست. با آهنم شما میتوانید بعیض کارها را اجنام دهید تا 

تاثری خشونت را بر اطفال تان کم اسزید ولو که نتوانید آهنا را از موقعیت خشونت دور نگه دارید.

اجنا م وظیفه پدری و مادری مثبت و خود منونه بودن و آگاه بودن از اینکه اطفال شما نزی خشونت خانواد گی را جتربه میکنند ، 
یان آور آن فائق آیند. و با اطفال در بارهء آن حرف زدن میتواند به اطفال کمک کند  تا بر تاثری ات ز

چگونه به اطفال خود کمک کنید:

با اطفال خود در بارهء احاساس ت، تشویش ها، آرزوها و امید ها ی آهنا صحبت کنید.  •
اطفال خود  را برای تاسیس روابط قابل اعتماد  ومثبت با اعضاء دور تر خانواده ، دوستان ، معلمنی و اسیر افراد در دنیایئ   •

اجتماعی طفل محایت کنید.
به اطفال خود کمک کنید تا روش خودرا با قرا رگرفنت به حیث منونهء مثبت  کنرتول کنند.  •

به اطفال خود اطمینان دهید که داشنت احاسس معنی درست است و میتوانند آهنار ا به صورت قابل قبول بیان دارند.  •
با اطفال خود باری کنید – بازی  روی ختته ، توپ بازی ، قدم زدن در اسحل ، باهـم آوازخواند ن .  •

به اطفال احرتام بگذارید و به آهنا کمک کنید به دیگران نزی احرتام کنند.  •
به اطفال ناشن دهید به آهنا عالقه مند ید . از موفـقیت هـِآ ی اهنا در مکتب و بازی ها محایت کنید.  •

اکرث به اطفال تان بگوئید آهنا را دوست دارید و شما با داشنت آهنا احاسس غرور میکنید.  •

قوی ترین حمایت برای رشد و نمو اطفال داشتن رابطهء مثبت و حمایت کننده با کسیکه 

محافظت آنهارا مینماید )بدون سوء رفتار( میباشد. 

شما برای خود چه کرده میتوانید؟
اشخایص هستند که میتوانند مشورهء حمرمانه بدهند تا به شما کمک کنند که به چند نوع انتخا ب خود فکر کنید و امنیت 

خود تا ن را افزایش دهید، و اینکه آیا تصمیم بگریید د ر یک رابطه سوء و خشونت با ر مبا نید ، و یا آنرا رهـا کنید. اولیت 
شما،  حفاظت و امنیت اطفا ل شما میبا شد.

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 شما میدانید که آچنه شما جتربه میکنید عمیل سوء است ؟
این سئواالت را از خود مطرح کنید.............

آیا رشیک زندگی ام بصورت منظم بر من  ویا فرزندانم فریاد مزیند ؟  •

آیا گاهی از او ترسیده ام؟  •

آیا رشیک زندگی ام من ویا فرزندان مرا لت و کوب و یا صدمه ء بدین راسنیده است.؟  •

آیا رشییک زندگی ام مرا جمبور به رابطهء جنیس نا خواسته کرده است.؟  •

آیا من همیشه میکوشم تا حمیطی صلح آمزی مبیان آورم تا روش اورا تنظیم کنم.؟  •

آیا از اینکه روش رشیک زندگی ام بر رشد و منو طفلم اثر میکند تشویش دارم.؟  •

 اگر به هر یک از این سئواالت جواب بیل دارید ، به خدمات خشونت خانواده در متاس شوید. آهنا به شما توصیهء جماین ، 
غری قضایئ ، حمرمانه ارائه میکنند و جهت حفاظت شما و طفل شما راهنمایئ مینما یند.

نزدیک ترین مرجع خدمات خشونت خانوادگی را بیابید
یک لیست خدمات خشونت خانوادگی در ایالت کویزن لند از ویب اسیت ذیل بدست می آید:

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.  


