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خشونت خانگی 

(اطالعات و خدمات حمایتی) 

  

نحوۀ تشخیص خشونت خانگی 

خـشونـت خـانـگی شـکل هـای مـختلفی دارد، از جـمله سـوءاسـتفاده جـسمانـی، زبـانـی، عـاطـفی، روانـی، 

جنسی، مالی و روحی. 

ایــن نــوع خــشونــت مــی تــوانــد در تــمامــی  انــواع روابــط رخ دهــد، از جــمله ازدواج فــعلی و ســابق، و 

شـریـک عـشقی فـرد سـوءاسـتفاده گـر، روابـط مـتنوع از نـظر جـنسیت و در تـمام سـنین - از افـراد جـوان 

تــا شهــرونــدان مــسن. قــربــانــیان مــمکن اســت در انــزوا قــرار داده شــونــد، تــحت آزار و اذیــت، تــحقیر، 

ارعـاب، تهـدیـد، خـشونـت جـسمی و جـنسی و بـاج گـیری عـاطـفی قـرار گـیرنـد. کـودکـان نـیز آسـیب پـذیـر 

هسـتند. آنـها مـی تـوانـند مسـتقیماً در مـعرض سـوءرفـتار یـا خـشونـت در خـانـه قـرار بـگیرنـد، مـوضـوعـی 

که باعث تأثیر منفی بر سالمت ذهنی و جسمانی آنها در حال و آینده داشته باشد. 

نحوه دریافت کمک 

قربانیان 

اگــر قــربــانــی خــشونــت خــانــگی هســتید یــا فــکر مــی کــنید قــربــانــی ایــن نــوع خــشونــت بــاشــید، افــرادی 

هســتند کــه اهــمیت مــی دهــند و حــتی در طــول ایــن هــمه گــیری آمــادۀ شــنیدن صــحبت هــایــتان هســتند. 

اگر شما یا فرزندان در خطر فوری هستید، با 1-1-9 تماس بگیرید. 

شـما مـی تـوانـید بـا مـرکـز خـانـه هـای مـوقـت محـلی، مـرکـز کـمک رسـانـی خـشونـت خـانـگی، مـرکـز •

اسـکان مـرحـله دوم یـا خـط بحـران تـماس بـگیریـد. جهـت کسـب اطـالعـات بیشـتر در مـورد 

خدمات، روی لینک زیر کلیک کنید: خدمات حمایتی برای قربانیان سوءاستفاده. 

پـلیس مـی تـوانـد بـه شـما کـمک کـند، حـتی اگـر شـرایـطی کـه در آن قـرار داریـد اضـطراری نـباشـد. •

ابـــزارهـــایـــی وجـــود دارد کـــه مـــی تـــوانـــد بـــه شـــما کـــمک کـــند هـــنگامـــی کـــه در یـــک رابـــطه 

خـشونـت آمـیز قـرار داریـد یـا در حـال خـاتـمه دادن بـه آن هسـتید خـطری شـما را تهـدیـد 
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ارائـه دهـندگـان خـدمـات تـماس بـگیریـد کـه مـی تـوانـند از طـریق تـلفن در بـرنـامـه ریـزی بـرای 

سالمتتان به شما کمک کنند. 

اگــر تــرک خــانــه امــن تــریــن اقــدامــی اســت کــه مــی تــوانــید انــجام دهــید، انــجام آن هــیچ اشــکالــی •

نـدارد. اگـر خـانـه تـان مـکانـی خـطرنـاک اسـت، انـتظار نـمی رود خـود را در خـانـه ایـزولـه 

کنید 

اگـر جهـت افـزایـش امـنیت خـود بـه کـمک بیشـتری نـیاز داریـد، احـکام مـداخـله اضـطراری احـکام •

دادگــاه هســتند کــه قــربــانــیان مــی تــوانــند آن هــا را در شــرایــط فــوری و جــدی درخــواســت 

www. legal-info-legale.nb.ca/ کـنند. بـرای دریـافـت اطـالعـات بیشـتر، از

en/emergency_intervention_orders بازدید نمایید. 

کودکان 

اگـر کـودک یـا نـوجـوانـی هسـتید کـه خـشونـت خـانـگی در در خـانـه محـل زنـدگـی تـان وجـود دارد، زنـدگـی 

در ایـن خـانـه مـی تـوانـد نـامـشخص، دشـوار یـا حـتی تـرسـناک بـاشـد. مـا بـه امـنیت و رفـاه شـما اهـمیت 

می دهیم. افرادی هستند که اهمیت می دهند و آمادۀ شنیدن صحبت هایتان هستند. 

اگر شما و یا فرد دیگری در خانه در معرض خطر است، با 1-1-9 تماس بگیرید. •

از شـما حـمایـت خـواهـد شـد. شـما قـادر خـواهـید بـود اقـدام بـه تـماس، ارسـال پـیام یـا گـفتگو بـا •

تـــلفن کـــمک بـــه کـــودکـــان بـــه شـــماره ۶۸۶۸-۶۶۸-۸۰۰-۱ کـــنید یـــا از وبـــسایـــت آنـــها بـــه 

آدرس (/https://kidshelpphone.ca) نـــــــیز بـــــــازدیـــــــد نـــــــمایـــــــید، هـــــــمچنین 

 (www.chimohelpline.ca/) بـــه آدرس CHIMO مـــی تـــوانـــید از وب ســـایـــت

بازدید نمایید یا از طریق شماره ۵۰۰۵-۶۶۷-۸۰۰-۱ با آنها تماس بگیرید. 

اگـــر در خـــانـــه تـــان دعـــوا یـــا خـــشونـــت وجـــود دارد، لـــطفاً از آنـــچه در حـــال رخ دادن اســـت دور •

بمانید. مکانی ایمن پیدا کنید. 

  



legale.nb.ca/en/safety-planning. هـــــمچنین مـــــی تـــــوانـــــید بـــــا یـــــکی از 

ارائـه دهـندگـان خـدمـات تـماس بـگیریـد کـه مـی تـوانـند از طـریق تـلفن در بـرنـامـه ریـزی بـرای 

سالمتتان به شما کمک کنند. 

اگــر تــرک خــانــه امــن تــریــن اقــدامــی اســت کــه مــی تــوانــید انــجام دهــید، انــجام آن هــیچ اشــکالــی •

نـدارد. اگـر خـانـه تـان مـکانـی خـطرنـاک اسـت، انـتظار نـمی رود خـود را در خـانـه ایـزولـه 

کنید 

اگـر جهـت افـزایـش امـنیت خـود بـه کـمک بیشـتری نـیاز داریـد، احـکام مـداخـله اضـطراری احـکام •

دادگــاه هســتند کــه قــربــانــیان مــی تــوانــند آن هــا را در شــرایــط فــوری و جــدی درخــواســت 

www. legal-info-legale.nb.ca/ کـنند. بـرای دریـافـت اطـالعـات بیشـتر، از

en/emergency_intervention_orders بازدید نمایید. 

کودکان 

اگـر کـودک یـا نـوجـوانـی هسـتید کـه خـشونـت خـانـگی در در خـانـه محـل زنـدگـی تـان وجـود دارد، زنـدگـی 

در ایـن خـانـه مـی تـوانـد نـامـشخص، دشـوار یـا حـتی تـرسـناک بـاشـد. مـا بـه امـنیت و رفـاه شـما اهـمیت 

می دهیم. افرادی هستند که اهمیت می دهند و آمادۀ شنیدن صحبت هایتان هستند. 

اگر شما و یا فرد دیگری در خانه در معرض خطر است، با 1-1-9 تماس بگیرید. •

از شـما حـمایـت خـواهـد شـد. شـما قـادر خـواهـید بـود اقـدام بـه تـماس، ارسـال پـیام یـا گـفتگو بـا •

تـــلفن کـــمک بـــه کـــودکـــان بـــه شـــماره ۶۸۶۸-۶۶۸-۸۰۰-۱ کـــنید یـــا از وبـــسایـــت آنـــها بـــه 

آدرس (/https://kidshelpphone.ca) نـــــــیز بـــــــازدیـــــــد نـــــــمایـــــــید، هـــــــمچنین 

 (www.chimohelpline.ca/) بـــه آدرس CHIMO مـــی تـــوانـــید از وب ســـایـــت

بازدید نمایید یا از طریق شماره ۵۰۰۵-۶۶۷-۸۰۰-۱ با آنها تماس بگیرید. 

اگـــر در خـــانـــه تـــان دعـــوا یـــا خـــشونـــت وجـــود دارد، لـــطفاً از آنـــچه در حـــال رخ دادن اســـت دور •

بمانید. مکانی ایمن پیدا کنید. 

  
تماشاگران 

اگـر شـما یـکی از اعـضای خـانـواده، دوسـتان یـا هـمسایـه هـا یـا هـمکار فـرد قـربـانـی خـشونـت خـانـگی 

هسـتید یـا مـشکوک هسـتید فـردی قـربـانـی خـشونـت خـانـگی اسـت، حـمایـت شـما از ایـن فـرد مـهم اسـت. 

بــدون قــضاوت بــه حــرف هــای او گــوش دهــید. اجــازه دهــید داســتان را بــا اســتفاده از لــغات خــود و بــا 

ســرعــت مــدنــظرش تــعریــف کــند. بــه قــربــانــی بــگویــید حــرف هــایــش را بــاور مــی کــنید. عــضو خــانــواده ، 

دوسـت، هـمسایـه یـا هـمکارتـان مـمکن اسـت احـساس خـجالـت و شـرمـساری، تـحقیر و بـه احـتمال بـسیار 

زیاد ترس داشته باشد. وقت گذاشنت و توجه شما می تواند تأثیرگذار باشد. 

اگـر عـضو خـانـواده ، دوسـت، هـمسایـه یـا هـمکارتـان در مـعرض خـطر فـوری اسـت، بـا 9-1-1 •

تـماس بـگیریـد. پـلیس مـی تـوانـد بـه شـما کـمک کـند، حـتی اگـر شـرایـطی کـه در آن قـرار 

دارید اضطراری نباشد. 

شــما مــی تــوانــید بــا مــرکــز اســکان مــوقــت محــلی، مــرکــز کــمک رســانــی خــشونــت خــانــگی، مــرکــز •

اســکان مــرحــله دوم یــا خــط بحــران تــماس بــگیریــد. جهــت کســب اطــالعــات مــربــوط بــه 

خدمات اینجا کلیک کنید: خدمات حمایتی برای قربانیان سوءاستفاده. 

بــرای بــه دســت آوردن اطــالعــات بیشــتر در مــورد خــشونــت خــانــگی و نــحوۀ کــمک، از کــمپین •

عشق نـبایـد آسـیب بـرسـانـد «Love Shouldn’t Hurt Campaign» در آدرس 

www.gnb.ca/violence بازدید نمایید. 

بـرای کسـب اطـالعـات بیشـتر در مـورد خـشونـت خـانـگی، خـشونـت شـریـک نـزدیـک یـا خـشونـت جـنسی، 

www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ eco-.ایـــــــــنجا کـــــــــلیک کـــــــــنید

 bce/WEB-EDF/Violence/PDF/en/DIVPFactSheet-EN.pdf



مدیریت رفتارهای خشونت آمیز خود 

افــرادی کــه خــشونــت آن هــا مــتوقــف شــده اســت اذعــان دارنــد کــه دشــوارتــریــن قــسمت، اعــتراف کــردن در 

مــــورد ایــــن اســــت کــــه آن هــــا بــــرای تــــغییر رفــــتار خــــود بــــه کــــمک نــــیاز داشــــتند.تــــغییر رفــــتار شــــجاعــــت 

می خواهد، اما اثرات مثبت آن تا پایان عمر وجود خواهد داشت. 

اگـر خـانـواده تـان از شـما مـی تـرسـند یـا اگـر دیـگران بـه شـما مـی گـویـند کـه رفـتارتـان هـراس آور •

است، ممکن است الزم باشد تغییراتی در رفتارتان ایجاد کنید. 

ایـجاد تـغییر امـکان پـذیـر اسـت و نـیازمـند شـجاعـت، تـالش و عـزم راسـخ دارد. خـدمـاتـی در نـیو •

بـرانـزویـک وجـود دارد کـه بـرنـامـه هـا و حـمایـت هـایـی بـه شـما ارائـه مـی دهـند تـا روش هـای 

جـــــــدیـــــــد رفـــــــتار را بـــــــیامـــــــوزیـــــــد. بـــــــه وب ســـــــایـــــــت PLEIS-NB مـــــــراجـــــــعه نـــــــمایـــــــید 

www.legal-info-legale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/)
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