
راشف تحت نادرم یارب دیفم تاداھنشیپ : انورک نارحب  

 

 رتشیب لرتنک نداد تسد زا رطخ ینارحب طیارش رد : ھک میناد یم ھبرجت ھب انب .تسھ نادرم یھارمھ و هرواشم ام لغش
 نیا رد دیناوتب ات مینک یم ییامنھار ریز تاداھنشیپ اب ار نادرم امش ام ھک تساجنیا .دوش یم تنوشخ ھب رجنم و هدش
.دینک ھلباقم میالمان و سرتسا رپ تاظحل اب انورک نارحب  

 

دینادب دیاب ھچنآ !  
  

 
  .تسا شلاچ ک. دوخ ندوب :9ادنز ساسحا هج12ن رد و ت.دودحم و ندوبن دازآ
... هک تسا یداع و 2Nبط الماIJ  Kیعضو :DEنچ رد  
 

.د2هد [ تسد زا ار دوخ لJ]نک و دZرادن نانیمطا دوخW ا. و د2نک2م :9اوتان و فعض ساسحا رRا .  

.د2سرت [ سورZو زا رRا .  

 تفر هنوگچ2ه نودW ت2عضو نیا لمحت و د2نک [ 9eاهنت ساسحا و ەدش کچوک و گنت امش یارب هناخ یاضف رRا .
.ەدش راوشد یدمآو  

.د12سه دوخ pغش و nام تاروما و نات نازkZع و دوخ IJمالس نارگن رRا .  
 

 :E]ن ار نات نا2فارطا هW تqسy امش کرد تردق  هwلW ار ناتدوخ یدرwلمع ت2لWاق اهنت هن و ەدش  tور راشف بqس اهنیا همه
Kثات تاساسحا یور اه راشف نیا هک .دهد [ شها[E درف و ەدرک دودحم ار اهها�د.د  ،هتشاذگ Wقم لا�ند ه� ] ددرگ.  
 لباقم رد دوخ راتفر لوئسم ییاھنت ھب امش .دینک یرگشاخرپ نارگید اب امش ھک درادن دوجو  یرذعو لیلد چیھ :اما
.دییوگب " ھن " تنوشخ ھب .تسین لح هار تنوشخ .دیتسھ تینابصع ایو  نانیمطا مدع ساسحا ،هدش دای یاھراشف  

 

دیھد ماجنا یحور راشف و سرتسا  عقاوم رد دیناوت یم ھک یراک !  
  

 و باذج امش یاربً اصوصخم ھک ھچنآ زا .میھد یم ھئارا سرتسا اب ندمآ رانک یگنوگچ دروم رد ییاھ ھیصوت اجنیا رد
.دینک عورش تسا ناتلیم باب  
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 یم تسد زا هدیاف یب ار دوخ یژرنا و ورین ، دیگنجب انوروک ھیلع دیھاوخب رگا .دیریذپب دیھد رییغت دیناوت یمن ھک ار ھچنآ
 یگدنز رد ھنایوجارجام و دیدج یا ھبرجت نیا :دیھدب ییانعم ینامز ھلھو و هرود نیا ھب ھک دینک ششوک تسا رتھب .دیھد

.دوب دھاوخ امش  
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 زور رھ ھک دینک رکف نادب .دیھدب ماجنا ناتدوخ یارب یکین و بوخ راک .دینک مھارف دوخ یارب دیراد مزال ھک ار ھچنآ اهنت
.دیشاب ھتشاد یا ھمانرب هدننک لاحشوخ یراک ماجنا یارب  

.دیسیونب دوش یم طوبرم امش ھب ھک ار ھچنآ ، دیناوخب باتک ، دیھد شوگ یقیسوم ھب  •  
.دینک تسرد سکع موبلآ  .دینک رورم ار دوخ ھتشذگ بوخ تارطاخ  •  
.دینک شزرو تعیبط رد ناکما دح ات  •  
 و دودحم یاضف کی رد یتح ار راک نیا .دینک فرصم ار دوخ هدش ھتشابنا یژرنا .دینک شزرو
.دیھد ماجنا دیناوت یم مھ کچوک  

•  

.دینک ربخ اب ار اھنآ دوخ لاح زا و دیشاب سامت رد ناراکمھ و ناتسود اب  •  
 دوخب تسا بسانم امش یارب ھچنآ رھ و شیاین و اعد ، اھ نییآ ماجنا، یسفنت یاھ نیرمت ، نشیتیدم اب
  .دینک ادیپ بویتوی رد الثم  تنرتنیا رد ار یتاداھنشیپ دیناوت یم ھنومن یارب .دیھد شمارآ

•  

.دینک هدافتسا هزادنا ھب و ھناھاگآ اھ ھناسر و رابخا زا  •  
 

           

         

        

   

     

    

 



. 
سیئوس رد  ناردپ و  نادرم ، نارسپ راک یارب یاه نامزاس یوس زا  هناریگشیپ یاه کمک   

سیئوس  (www.maenner.ch) 
شیرتا   (www.dmoe-info.at) 

ناملآ    (www.bundesforum-maenner.de) 
 

نرثول رد سیدرگآ یصصخت رتفد یراکمه اب  (www.agredis.ch) 
خیروز ،  züri mannebüro (www.mannebuero.ch) 

نرب رد تنوشخ یصصخترتفد      (www.fachstellegewalt.ch) 
دنک یک مهارف ار تاناکما نیا سیئوس رد رِکنِم یلم همانرب    info@maenner.ch 

 
لاتروپ قیرط زا نادرم یارب هرواشم و کمک یارب نادرم یارب لاردف نمجنا :ناملآ رد سردآ  www.maennerberatungsnetz.de 

دنریگب سامت زین تنوشخ هرواشم تامدخ زکارم نیا اب دنناوت یم ،دنسرت یم دننزب تنوشخ هب تسد دوخ ،هکنیازا ، ای و دنا هدز تنوشخ هب تسد ای هک ینادرم و نارسپ :  
SKM (www.skmev.de/beratung-hilfe/jungen-ma-maennerarbeit/gewaltberatung/) 

 BAG(www.bag-taeterarbeit.de) 
 

https://dmoe-info.at/ueber_uns/organizations شیرتارد بسانم هرواشم یارب سامت تاعالطا       
 
(ییایلاتیا ، یوسنارف ، یناملآ) یاهنابز هب زور هنابش امش هب 143 نفلت :سیئوس رد سامت تاعالطا   
دش دهاوخ هتفرگ سامت اهنآ اب زور کی تدم فرظ و دنریگب سامت ٠٧٩٨۵٣۱۵۵٧ نفلت هرامش نیا اب ددناوت یم نرب ناتسا رد لاسدرخ ناکدوک ناردپ .  
 نیا رد ار هرواشم زکارم  یلک تاعالطا .دنک یم یفرعم ار امش یگدنز لحم یکیدزن رد هرواشم زکرم هدش هداد یناشن ،دینک تبحص تنوشخ عوضوم هرابرد دیهاوخ یم رگا
دینک ادیپ دیناوت یم یناشن .  

https://www.maenner.ch/mencare/landkarte/ 
دنا هتفرگ رارق تنوشخ دروم زین دوخ هک ینادرم یارب  :  

 www.opferhilfe-schweiz.ch 
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 نارگید و دوخ هب هنوگنیدب .دیناجنگب دوخ  یگتفهو هنازور همانرب رد ار ینوگانوگ یاهراک .دیهد بیترت و مظن
دینک کمک . 

4 
 

 و دیتسه روطچ هک دیئوگب دوخ یگدنز کیرش هب هک دیشاب ار نیا تعاجش .دینزب فرح مه اب  ـ٤
(یسنج تالیامت ،ناتدوخ یارب ینامز و اضف ،شزاون وزان الثم) دیراد  ییا هتساوخ هچ  
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 یم یبصع و هدرک سح انگنت رد و هدید راشف تحت ار دوخ هاگرھ"تسھ سب ،تسیا "دیئوگب .دینک ھجوت دوخ زرم و دح ھب
  .دیریگب ھلصاف طیارش و تلاح نآ زا  ھک درادن یلاکشا و داریا چیھ .دیوش

 

  .دیروآ یم تسد ھب ار دوخ لرتنک ، دینک تقد اھنآ ھب رگا .دینک ھجوت دوخ ینورد یاھتلاح ھب 6

7 
 

 دنچ .دنک یم مارآ ار امش یزیچ ھچ تینابصع ماگنھ ھک دیبایرد .دینک ھمانرب نآ یارب و ینیب شیپ ار یرارطضا دراوم
  : داھنشیپ

 -  .دیورب رگید قاتا کی رد لقادح ای و نکلاب رد ،کراپ رد ، نوریب
 ھک ینامز ات ار راک نیا .دیورب نوریب ھیناث ۵ تدم ھب و دیشکب قیمع سفن یواسمروط ھب ھیناث ۵
  .دینک ارکت دیا هدرکن شمارآ ساسحا

- 

 اھ ھلپزا ای و ندیود ، شرپ ، نتفرزیخ ھنیس نوچ ییاھنیرمت دیورب نوریب دیناوت یمن رگا .دینک تکرح
.دیھدب ماجنا ار نتفر نییاپ و الاب  

- 

.دیروخب یزیچ ای دیشونب بآ ناویل کی  - 
.دیدنبب ار دوخ نامشچ و دیشکب زارد  - 
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 لانگیس .دیھد ماجنا بسانم نامز رد ار دوخ یصخش یرارطضا ھمانرب و دیشاب ھتشاد ھجوت دوخ هدنھد رادشھ مئالع ھب
 یدج ار مئالع نیا . هریغ و ندز دایرف ،ندرک قرع ، ندب شزرل ، نیھوت ، نداد شحف :زا دنترابع هدنھدرادشھ یاھ
.دینک ماجنا یراک دوخ شمارآ یارب دیاب نونکا .دیریگب  
   .دیراد دوخ شمارآ یارب ینامز ھب زاین رضاح لاح رد ھک دیئوگب ار دوخ یگدنز کیرش ھب :تسا نیا مھم
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.دیرادرب ار لوا مدق .تسھ دوجوم نییاپ رد ییاھسردآ هراب نیمھ رد .دینک کمک تساوخردو دیشاب ھتشاد تماھش  
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 و ینابیتشپ ، دیا هدش یمسج ای یناور یحور تنوشخ ینابرق رگا .دیریگب یدج ار دوخ یاھ شجنر و اھ بیسآ ،اھیروخلد
.دیھاوخب کمک  
 صخش مھ  تروص نیا ریغ رد .دینک فرصم طسوتم دح رد اتیاھن .دنیآ یم باسح ھب رطخ ردخم داومو لکلا  :رخآ رد و
.دینک یم فیعض ار نات لرتنک تردق مھ و دوخ  
 

 

 

  

   

    

     

        

 

    

     

 


