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آنچه باید برای محافظت از فرزندانمان 
بدانیم

اک�ث کودکان قربا�ف سوء استفادۀ جنیس حر�ف در مورد آن نمی زنند و نمی توانند درخواست کمک کنند. 
ف  ها انجام دهند. ما در وهلۀ اول می توانیم با درک خطرات، به اجرا گذاش�ت پس این کار را باید بزرگ�ت

ف مشکل و نگرا�ف از وقوع سوء  طرح های ایم�ف خانواده، و آگاهی از اقدام الزم در مواقع داش�ت
ی کنیم. استفادۀ جنیس از کودکان پیشگ�ی

ی از سوء استفادۀ جنیس   در این بروشور قصد داریم اطالعا�ت را ارائه کنیم که همۀ ما برای پیشگ�ی
از کودکان، تشخیص عالئم هشداردهنده و ایجاد اعتمادبه نفس برای انجام اقدامی در این راستا 

نیاز داریم.

همیشه به�ت است نگرا�ف یا دلشوره و اضطراب را در میان بگذاریم تا اینکه به آن �ب توجهی کنیم و 
امیدوار باشیم اوضاع روبه راه است.

ی کسب کنید، می توانید با مشاوران   اگر مایلید هرگونه نگرا�ف را در میان بگذارید یا اطالعات بیش�ت
ید!( صحبت کنید. مجرب ما در خط مشاورۀ » !Stop It Now« )االن جلویش را بگ�ی

ندگان اطالعات هوی�ت خود را بدهند، بنابراین می توانند ناشناس   الزامی وجود ندارد که تماس گ�ی
بمانند. ما هر سال با هزاران نفر صحبت می کنیم و به آنها کمک می نماییم که برای محافظت از 

کودکان و نوجوانان در مقابل سوء استفاده و بهره کیسث جنیس دست به کار شوند. 

سوء استفادۀ جنیس از کودکان چیست؟

افراد گاهی متوجه نیستند که سوء استفادۀ جنیس انواع مختلف دارد.

رصفاً این نیست که یک بزرگسال با کودک رابطۀ جنیس برقرار کند یا بدن کودک را به نحوی 
ز لمس کند، گرچه اغلب شامل لمس اندام خصویص کودک یا مجبور کردن او به لمس  تحریک برانگ�ی

اندام خصویص یک نفر دیگر می شود.

ز شامل شود، از جمله نشان دادن یک فیلم پورن به  این کار می تواند فعالیت های دیگری را ن�ی
کودک یا مجبور کردن کودک به تماشای یک عمل جنیس.

اک گذاری  ز رخ می دهد، مثالً ایجاد و اش�ت سوء استفادۀ جنیس از کودکان در فضای آنالین ن�ی
تصاویری از افراد زیر 18 سال )که گاهی پورنوگرا�ز کودکان نامیده می شود(، و برقراری مکالمات 

جنیس با افراد زیر 16 سال، که عموماً به آن »بچه بازی« )grooming( می گویند.

درحایل که عمدۀ این سوء استفاده را بزرگساالن مرتکب می شوند، یک سوم آن هم از طرف افراد زیر 
د. 18 سال صورت می گ�ی

وق�ت بحث کودکان و نوجوانان مطرح باشد، حقیقتاً تفاو�ت میان کنجکاوی جنیس معمول و رفتار 
سوء استفاده گر وجود دارد. ما در جایگاه والدین یا رسپرستان، الزم است از این تفاوت آگاه باشیم، 

یم. ز نگرا�ز یا سؤال، باید از کجا مشاوره بگ�ی و بدانیم درصورت داش�ت

 برای بهره مندی از پشتیبا�ف ناشناس
 تماس 900 1000 0808  با شمارۀ

ید یا از وب  سایت   بگ�ی
stopitnow.org.uk/helpline 

 بازدید کنید تا به صورت آنالین در
.تماس باشید

3   stopitnow.org.uk/helpline                                                0808 1000 900                        2                        ید تماسبا خط مشاورۀ محرمانۀ ما به شمارۀ بگ�ی



 »او خییل عادی رفتار می کند و ارتباط خییل خو�ب با بچه ها دارد. اصالً 
فکرش را نمی کردم که او یک سوء استفاده گر باشد.«

مادر یک پرس 7 ساله که مورد سوء استفادۀ همسایه قرار گرفته بود

چه خطری وجود دارد؟
 سوء استفادۀ جنیس از کودکان معموالً مشکل عظیمی است، اما غالباً پنهان است. این مشکل روی 

کودکان با هرنوع پس زمینه ای اثر می گذارد.

•   تقریباً 1 کودک از هر 6 کودک مورد سوء استفادۀ جنیس واقع می شود. بسیاری از آنها به کیس 
دار نمی شود. نمی گویند، و پلیس، مددکاران خدمات اجتماعی یا خدمات سالمت از اک�ث آنها خ�ب

•   اک�ث موارد سوء استفادۀ جنیس توسط شخیص انجام می شود که کودک او را می شناسد. حدود 
یک سوم از موارد سوء استفادۀ جنیس توسط کودکان و نوجوانان دیگر انجام می شود.

•   کودکا�ف که دچار ناتوا�ف هستند بیش�ت احتمال دارد در مقایسه با کودکا�ف که دچار ناتوا�ف نیستند 
ند. مورد سوء استفادۀ جنیس قرار بگ�ی

م می تواند منجر شود موارد سوء استفاده ناگفته بماند یا گزارش نشود، بخصوص در جوامع متشکل  حس رسش
از اقلیت های قومی.  

 چه کسا�ف به سوء استفادۀ جنیس از کودکان
دست می زنند؟

ی ممکن است دست به سوء استفادۀ جنیس از    افراد از هر نوع پس زمینه، قومیت، جامعه و ق�ث
کودکان بزنند.

 هر کیس می تواند باشد – مرد، زن، متأهل، مجرد، نوجوان، کودک، خویشاوند، دوست یا همکار.

اً افرادی هستند که کودک   کسا�ز که کودک را مورد سوء استفادۀ جنیس قرار می دهند اک�ش
 آنها را می شناسد و به آنها اعتماد دارد. آنها:

 • افرادی هستند که ما می شناسیم
• افرادی هستند که به آنها اهمیت می دهیم

ها، فرهنگ ها و پس زمینه ها هستند • افرادی از همه ق�ث

 سوء استفاده چطور اتفاق می افتد
 درک اینکه افراد عادی چطور می توانند به بچه ها آسیب برسانند آسان نیست. بعیصف از افرادی 

که دست به سوء استفادۀ جنیس از کودکان می زنند می دانند که کار درس�ت نیست و از اقدامشان 
ناراحت هستند. بعیصف دیگر فکر می کنند این رفتار ایرادی ندارد و آنچه انجام می دهند نشانگر 

عشق و عالقۀ آنها به کودکان است.

  نزدیک شدن به کودکان و بزرگساالن - بچه بازی
امون آنها را خوب بلدند.  های پ�ی   بسیاری از سوء استفاده گران »دوست« شدن با فرزندان و بزرگ�ت

بع�ز از آنها با والدینشان که با مشکالت خایص روبرو هستند، گاهی به خودی خود، ارتباط دوس�ت 
برقرار می کنند. سایرین خودشان را فردی قابل اعتماد جلوه می دهند و پیشنهاد می کنند که مراقبت 
از بچه یا سایر پشتیبا�ز های مربوط به مراقبت از کودک را ارائه دهند. بع�ز ها جایگاهی معت�ب در 

جامعه می یابند که آنها را در تماس با کودکان قرار می دهد.

رازها
افرادی که به سوء استفادۀ جنیس از کودکان دست می زنند ممکن است همراه با تعارف کردن هدایا 

یا خورایک ها، کودک را هم تهدید کنند که اگر »نه« بگوید یا به دیگران خ�ب دهد، چه بال�ی رسش 
ِ سوء استفاده، سوء استفاده گر غالباً از ترس، خجالت یا احساس 

ز خواهد آمد. برای مخفی نگه داش�ت
د. شاید کودک را متقاعد کنند که اگر حر�ز بزند،  گناه کودک نسبت به آنچه اتفاق می افتد بهره می گ�ی

کیس او را باور نخواهد کرد.
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ترس - ممکن است از این بابت ترس داشته باشید که اگر نگرا�ز هایتان را به کیس بگویید، شاید اتفاق 
بدی برای فرزندتان بیفتد. راه ها�ی برای گزارش کردن نگرا�ز ها به شکل ناشناس و محرمانه وجود دارد، و 
خط مشاورۀ ما می تواند به شما کمک کند در راستای مصالح عالیۀ کودک اقدام نمایید. همیشه باید 

طلب کمک و راهنما�ی کنید و یادتان باشد که شما تنها نیستید.

سازمان های بسیاری هست که می توانند از شما حمایت کنند.

ی خطر پیش روی کودک یا خانواده را  ف چه چ�ی
باال می برد؟

ی ممکن  د. افراد از هر نوع پس زمینه و ق�ث  هر کودیک ممکن است مورد سوء استفادۀ جنیس قرار گ�ی
است دست به سوء استفاده از کودکان بزنند. تفکرات کلیشه ای موجود با واقعیت جور در نمی آید.

ز احساس انزوا ممکن است آسیب پذیریش تشدید شود.  اما کودک و نوجوان درصورت تنها بودن یا داش�ت
ون انداخته باشند، یا از ظاهرش خوششان نیاید. رفتارش  ممکن است دوستانش او را از گروهشان ب�ی

ز شود یا خواستار توجه بیش�ت باشد. احتمال دارد به تدریج ریسک پذیرتر از  ممکن است چالش برانگ�ی
ی برای ما به عنوان والدین وجود  حالت عادی شوند. وق�ت این گونه می شوند، شاید چالش های بیش�ت

ز ممکن است خییل راحت کنار بکشیم چون کاِر دشواری در پیش است. اما در  داشته باشد، برای هم�ی
واقع اینجا موقعی است که او بیش از همیشه به ما�ی که والدینش هستیم نیاز دارد.

 بعیصف از عوامیل که می تواند کودک را آسیب پذیرتر کند عبارتند از:

• نبود نظارت اولیا، اتکای عمیق به پرستاران بچه ها

• ارتباطات ضعیف یا منفی

• نبود آموزش جنیس صحیح

• تعداد بسیار زیاد مهمانان مراجعه کننده به خانه

ها و کودکان • عدم آگاهی از روابط صحیح میان بزرگ�ت

• تجربه ها�ی از مشاهدۀ خشونت، و روابط تند و پرخاشگرانه

وی، تنها، و دچار کمبود عاطفی ف • کودکان م�ف

• سوء مرصف مواد یا الکل در خانه

 چرا کودکان حر�ف نمی زنند؟
، یا   بسیاری از کودکا�ف که مورد سوء استفادۀ جنیس قرار گرفته اند به خاطر حس خجالت یا تحق�ی
به این خاطر که فکر می کنند کیس حرفشان را باور نمی کند، حر�ف از آن در زمان وقوعش نمی زنند.

گاهی کودک آنقدر کم سن و سال است یا ترس دارد که نمی داند آنچه برایش رخ داده است را چطور 
توضیح دهد یا کلمات مناس�ب برای توصیف آن پیدا نمی کند. و گاهی هم آنقدر از طرف شخص سوء 

استفاده گر رسدرگم شده است که ممکن است از بنادرست بودن ماهیت این اتفاق اطالع نداشته باشد.

 شان داشته باشند تا بتوانند با آنها درمورد 
گ

برای کودکان مهم است که بزرگساال�ز قابل اعتماد در زندیک
ام است یا در جامعه جایگاه  نگرا�ز هایشان صحبت کنند. اگر فرد خاطی کیس باشد که بسیار مورد اح�ت
باال�ی دارد، کودکان ممکن است احساس کنند که حرفشان را باور نخواهند کرد. اما باید همه نگرا�ز ها را 

جدی گرفت و آنها را فارغ از فردی که در آن دخیل است گزارش کرد.

سایر مسائیل که می تواند صحبت کردن درمورد سوء استفادۀ 
جنیس از کودکان را سخت تر کند اگر از جامعه ای متشکل از 

یک اقلیت قومی خاص باشید

ننگ اجتماعی – سوء استفادۀ جنیس از کودکان یک مقوله بسیار حساس 
است و در اقلیت های قومی بع�ز از جوامع می تواند اکراه یا انکارگرا�ی 
وجود داشته باشد. بع�ز افراد فکر می کنند که اگر نگرا�ز ها و مشکالت 

را برمال کنند، ممکن است برای خانواده ننگ آور باشد، موجب از هم 
پاشیدن روابط شود و روی آیندۀ کودک اثر بگذارد.  اما وظیفه ماست که 
هرگونه نگرا�ز را گزارش دهیم، چون به لحاظ قانو�ز حق کودکان است که 

ین مسئله است. از صدمه و آسیب در امان باشند. این مهم�ت

 موانع زبا�ف – زبان اول کودکان و والدین ممکن است با هم فرق داشته 
باشد و ییک از آنها یا هردو ممکن است نتوانند به انگلییس روان صحبت 

کنند. این موضوع همچنان حائز اهمیت است که مثالً با بازی یا استفاده 
ی از وقوع آسیب و هرگونه نگرا�ز صحبت شود. از تصاویر، درمورد پیشگ�ی

ز محافظت از کودکان در   آگاهی از حقوق خود - بع�ز از والدین ممکن است در جریان قوان�ی
ز کشور مبدأ تفاوت داشته باشد. خط مشاورۀ محرمانۀ  ز با قوان�ی این کشور نباشند و شاید این قوان�ی

» !Stop It Now« می تواند در آگاهی از حقوقتان به شما کمک کند.
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! !
عالئمی که باید در کودکان و 

نوجوانان به آن توجه کنیم

ی دارد آنها را آزرده می کند.  ف  کودکان اغلب به ما نمی گویند، بلکه نشان می دهند که چ�ی
ممکن است برای تغی�ی رفتار آنها دالیل بسیاری وجود داشته باشد، اما اگر ترکی�ب از عالئم 

هشداردهنده را مشاهده کردیم، وقت آن است که طلب کمک یا مشاوره کنیم.

  آنچه باید در کودکان به آن توجه کرد

منتظره در رفتار یا شخصیت • تغی�ی غ�ی

ف تر ف پای�ی • بازگشت به رفتارها�ی از سن�ی

ف • بازی کردن با اسباب بازی ها یا اشیاء به شیوه های تحریک آم�ی

• ترس �ب حساب از افراد یا مکان ها

• نشان دادن آگاهی جنیس فراتر از سن

• پول یا هدایای توجیه ناپذیر
گ

• احساس اضطراب یا اف�دیک

• خودز�ف

• استفاده از مواد یا الکل

 همیشه به�ت است نگرا�ف یا دلشوره و اضطراب را در میان بگذاریم
 تا اینکه به آن �ب توجهی کنیم و امیدوار باشیم اوضاع روبه راه است.

ی کسب کنید، می توانید با   اگر مایلید هرگونه نگرا�ف را در میان بگذارید یا اطالعات بیش�ت
ید!( صحبت کنید.  مشاوران مجرب ما در خط مشاورۀ » !Stop It Now« )االن جلویش را بگ�ی

ید یا از وب  سایت  برای بهره مندی از پشتیبا�ف ناشناس با شمارۀ 900 1000 0808  تماس بگ�ی
stopitnow.org.uk/helpline بازدید کنید تا به صورت آنالین در تماس باشید.

ی درمورد نت، می توانید اطالعات بیش�ت   با جستجوی عبارت Parents Protect در این�ت
 نشانه های سوء استفادۀ جنیس از کودکان کسب کنید.
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نشانه ها�ی در بزرگساالن که می تواند 
نشانگر خطر باشد

اً افرادی هستند که کودک آنها    کسا�ف که کودک را مورد سوء استفادۀ جنیس قرار می دهند اک�ث
، گرچه ح�ت فکرش هم سخت است، اما گاهی خود  را می شناسد و به آنها اعتماد دارد. به عبار�ت

خانواده و دوستان می توانند خطری برای کودکان باشند. بنابراین، ح�ت وق�ت کودکان با کسا�ف 
 یا مهما�ف ها، باز 

گ
هستند که اصوالً می توانند به آنها اعتماد کنند، مثالً در دورهمی های خانوادیک

هم باید به فکر امنیت آنها باشیم.

نشانه های اینکه یک بزرگسال ممکن است از رابطه اش با یک کودک برای دالیل جنیس استفاده کند 
ممکن است شفاف نباشد. ممکن است از شیوۀ بازی کردن آنها با کودک معذب باشیم، یا از اینکه 

اشند که تنها باشند. همیشه به نظر می رسد می خواهند لطف داشته باشند و دالییل ب�ت

در موارد زیر ممکن است دلییل برای نگرا�ف نسبت به رفتار یک بزرگسال یا نوجوان 
وجود داشته باشد:

•  اگر حریم خصویص کا�ف برای کودک قائل نمی شوند

ف یا قلقلک دادن دارند، ح�ت وق�ت کودک تماییل  •   اگر ارصار به بوسیدن، بغل کردن، کش�ت گرف�ت
به آن ندارد

• اگر به رشد جنیس کودک یا نوجوان عالقه نشان می دهند

اک  •  اگر جوک های سکیس یا مطالب جنیس برای کودک یا نوجوان بیان می کنند یا با او به اش�ت
می گذارند، چه در فضای آنالین و چه خارج از آن

• اگر بر تنها بودن با کودک، بدون وقفه ارصار دارند

•  اگر اک�ث اوقات فراغتشان را با کودکان می گذرانند و عالقۀ چندا�ف به وقت گذرا�ف با هم سن و 
سال های خود ندارند

ند •  اگر مرتب پیشنهاد می دهند که رایگان از کودکان مراقبت کنند یا آنها را تنها به گردش های شبانه ب�ب

• اگر برای کودکان هدایای گران قیمت می خرند یا �ب دلیل به آنها پول می دهند

•  اگر یک کودک را به فرد محبوب خود تبدیل می کنند، طوری که به او احساس »خاص بودن« 
در مقایسه با سایر افراد خانواده می دهد

• اگر به یک کودک خاص گ�ی می دهند



 
•  صحبت درمورد آنچه فکر می کنند در فضای آنالین طبیعی است و چه رفتارها�ی از دیگران و 

خودشان انتظار می رود

• تشویق کردن آنها به تفکر انتقادی و سؤال کردن از خود درمورد دیده هایشان در فضای آنالین

•   اطمینان از اینکه متوجه باشند آنها�ی که فقط در فضای آنالین با هم برخورد دارند ممکن است 
دقیقاً کیس نباشند که خودشان می گویند

•  نشان دادن روش گزارش کردن هرگونه رفتار نگران کننده که می بینند یا در فضای آنالین با آن مواجه 
می شوند

می توانید با انتخاب چند سؤال متناسب با سن، گفتگو�ی را آغاز کنید:

؟ • از چه اپلیکیشن/بازی ها�ی داری استفاده می ک�ف

• به چه وب سایت ها�ی عالقه داری و چرا؟

• این بازی/اپلیکیشن چطور عمل می کند؟ من 
هم می توانم بازی کنم؟

• دوست آنالین هم داری؟ آنها چه کسا�ف 
هستند؟

• برای کمک نزد کجا می روی؟

• بالک کردن و گزارش کردن را بلدی؟

• می دا�ف اطالعات شخیص تو چه مواردی 
هستند؟

• از محدودیت هایت اطالع داری؟

ی درمورد پخش شدن  ف • در مدرسه چ�ی
»عکس های برهنه« شنیده ای؟

؟ • اگر کیس از تو درخواست کرد، چکار می ک�ف

نت با غریبه ها صحبت کرده ای؟ • تابه حال در این�ت

•  چه مواردی در فضای آنالین حس ناخوشایند به تو می دهد؟ غریبه ها، درخواست فرستادن عکس، 
/دنبال کردن؟ مخاطبی�ف که از اعضای خانواده باشند، تگ شدن در عکس ها، درخواست دوس�ت

• از حقوق و مسئولیت هایت در فضای آنالین اطالع داری؟

 امنیت در فضای آنالین
کودکان مرتب از وب سایت ها و اپلیکیشن های مختلف والدینشان استفاده می کنند، و ممکن است 

سخت باشد که پا به پای این دنیای دیجیتال همیشه درتغی�ی رفت.

زها�ی که کمک می کند امنیت کودکان در فضای آنالین حفظ شود غالباً مشابه با همان مواردی  اما چ�ی
است که امنیت آنها را در فضای آفالین حفظ می کند.

نت مشاهده می کنند  به آنها نشان دهید چطور هرگونه رفتار نگران کننده ای را که در فضای این�ت
گزارش دهند – مثالً از طریق Child Exploitation and Online Protection Command )یگان 

مقابله با بهره کیسش از کودکان و محافظت از فضای آنالین( یا Internet Watch Foundation )بنیاد 
نت(.  به ceop.police.uk/ceop-reporting رجوع کنید. نظارت بر این�ت

نت شوند، درواقع به آنها  ز امنیت و حس مسئولیت وارد این�ت  اگر به کودکانمان کمک کنیم با داش�ت
 پیدا کنند. خییل از افراد نگران مدت زما�ز هستند که رصف نگاه 

گ
کمک می کنیم برای آینده شان آمادیک

نت انجام می دهد می تواند نقاط  کردن به صفحات نمایش می شود، اما آنچه فرزندتان در فضای این�ت
مثبت بسیاری داشته باشد – رسگرمی، برقراری ارتباط با دوستان، و تحقیق درمورد تکالیف خانه – پس 

آنچه مهم است کیفیت آن مدت زما�ز است که رصف نگاه کردن به صفحات نمایش می شود.

نکا�ت چند دربارۀ حفظ ایم�ف افراد کم سن وسال در فضای آنالین در زیر ارائه شده 
است:

• گفتگو درمورد توقعات قبل از عضویت در یک سایت شبکه اجتماعی

ف اینکه یک بزرگسال معتمد به عنوان »دوست« اضافه شود و اطمینان از اینکه پروفایل  •  پذیرف�ت
آنها خصویص باشد

اک گذاری اطالعات شخیص • حرف زدن با آنها درمورد خطرات اش�ت

ف در فضای آنالین در خانه و مدرسه یکسان است • یادآوری به آنها که قوان�ی

ف را  •  اطمینان از اینکه فرزندتان بداند موارد سوء استفاده را چطور گزارش دهد یا مخاطب�ی
چطور بالک کند

• باز کردن رس صحبت درمورد پورنوگرا�ف آنالین و خطرات آن

• برریس رتبه بندی س�ف بازی ها، فیلم های آنالین و برنامه ها

ی ببینند یا اتفا�ت پیش آید که آنها را ناراحت یا نگران کند، می توانند  ف •  یادآوری به آنها که اگر چ�ی
با شما صحبت کنند
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 اقدام الزم در مواقعی که کودک در 
مورد سوء استفاده حر�ف می زند

واکنش دهی با احتیاط و فوریت
اگر فکر می کنید کودک سعی دارد موضوعی را که اتفاق افتاده است به شما بگوید، باید رسیع و با 

احتیاط واکنش نشان دهید.

 حرف کودک را باور کنید
اگر کودک به شما اعتماد کا�ز کرده است که درمورد سوء استفاده حر�ز بزند، باید دقت کنید که کودکان 

ی دروغ می گویند. ز ز چ�ی به ندرت درمورد چن�ی

روحیۀ حمایت گر داشته باشید
اینکه آنها احساس امنیت کنند حائز اهمیت است - ادعاهایشان را رد نکنید یا جلوی صحبت کردنشان 

ید. را نگ�ی

با آرامش رفتار کنید
اگر دارند در مورد آن صحبت می کنند، عصبا�ز یا ناراحت نشوید. با آرامش رفتار کنید. اگر عصبا�ز 

شوید، کودک شاید تصور کند قرار است او را تنبیه کنید. این کار به نفع کیس تمام می شود که به سوء 
استفادۀ جنیس از کودک دست زده است، و احتماالً به کودک هشدار داده که به کیس نگوید.

دلسوز باشید
حتماً طوری رفتار کنید که کودک بداند او را از ته دل دوست دارید و اینکه او کار اشتباهی نکرده 

است، و ضمناً مرتب خیال او را از این بابت راحت کنید.

 با مشکل رودررو شوید
ز کودک در  ها باید با مشکل رودررو شوند و از قرار گرف�ت با مشخص شدن موضوع سوء استفاده، بزرگ�ت

ی کنند. تماس مجدد با کیس که مرتکب سوء استفاده شده است جلوگ�ی

امنیت را دوباره برقرار کنید
برای حفظ امنیت فرزند خود، می توانید یک طرح ایم�ز خانواده به اجرا بگذارید.

ید کمک بگ�ی
ید تا شما را در مس�ی امنیت و بهبود زخم های عاطفی هدایت کنند. اطالعات  از متخصصان کمک بگ�ی

مربوط به محل دریافت کمک را می توانید در وب سایت ما یع�ز Parents Protect مشاهده کنید.

 ناامید نشوید
کودکان می توانند آسیب های نا�ش از سوء استفادۀ جنیس را پشت رس گذارند و قطعاً هم همینطور 

به دیده است، اما کمک  می شود. مسلماً خییل سخت است که بشنوید ییک از عزیزانتان به این شکل رصز
س شما قرار دارد. در راستای بهبود در دس�ت

ید یا  برای بهره مندی از پشتیبا�ف ناشناس با شمارۀ 900 1000 0808  تماس بگ�ی
از وب  سایت stopitnow.org.uk/helpline بازدید کنید تا به صورت آنالین در 

تماس باشید.
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اگر دغدغه ها یا نگرا�ف ها�ی 
داشته باشم چه کاری می توانم 

انجام دهم؟
اگر شاهد نشانه های هشداردهنده هستید اما نمی دانید چه کاری 

ید. همیشه به�ت است  انجام دهید، از مشاوره و راهنما�ی بهره بگ�ی
نگرا�ف یا دلشوره و اضطراب را در میان بگذاریم تا اینکه به آن 

�ب توجهی کنیم و امیدوار باشیم اوضاع روبه راه است.

 می توانید با مشاوران مجرب ما که در خط مشاورۀ محرمانۀ 
» !Stop It Now« فعالیت دارند صحبت کنید.

ندگان اطالعات هوی�ت خود را بدهند،   الزامی وجود ندارد که تماس گ�ی
بنابراین می توانند ناشناس بمانند. ما هر سال با هزاران نفر صحبت 

می کنیم و به آنها کمک می نماییم که برای محافظت از کودکان و 
نوجوانان در مقابل سوء استفاده و بهره کیسش جنیس دست به کار شوند.

ید  •  برای بهره مندی از پشتیبا�ف ناشناس با شمارۀ 900 1000 0808  تماس بگ�ی
یا از وب  سایت stopitnow.org.uk/helpline بازدید کنید تا به صورت آنالین 

در تماس باشید.

ید. •  اگر کودک شما در خطر فوری است، با پلیس به شمارۀ 999 تماس بگ�ی

•  اطالعات بیش�ت درمورد روال کار پس از افشای موضوع سوء استفاده را 
می توانید در » !Stop It Now« مشاهده کنید. وب سایت ولز.

ف می توانید اطالعات تماس خدمات کودکان در محل  نت ن�ی  •  با جستجو در این�ت
خود را بیابید.
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1

2

6

آشنا�ی با نشانه های 
سوء استفادۀ جنیس از 

کودکان
عالئم هشداردهنده را 
می توان به شکیل دیگر 

گفت، و آن »فرص�ت برای 
محافظت« است. اقدام 
کردن در لحظۀ مشاهدۀ 

نشانه ها می تواند اول 
از همه از وقوع آسیب 

ی کند. پیشگ�ی

 ارتباطات باز و آزاد
به فرزندتان اطالع دهید که 

اگر موضوع نگران کننده ای 
برایش وجود دارد، می تواند 

نزد شما بیاید، و شما 
هم به حرف هایش گوش 

می دهید، او را باور می کنید 
و به او کمک می کنید. اما 
ی نیست که یک بار  ف این چ�ی

رخ دهد – بگذارید همه 
بدانند که سؤال پرسیدن 

عیب نیست.

3

پرسیدن سؤال
ف از  به اطالع یاف�ت

فعالیت های فرزندانتان، 
رفت و آمدشان و 

همراهانشان عالقه 
نشان دهید. این موضوع 

همان قدر که در دنیای 
واقعی اهمیت دارد، در 

ف حائز  فضای آنالین ن�ی
اهمیت است.

4

ف حد و مرزها  تعی�ی
اگر فرزندتان دوست ندارد 
کیس را بغل کند یا ببوسد، 
ام  باید به این مسئله اح�ت

گذاشته شود. بگذارید 
بچه ها حد و مرزهای 

خودشان را مشخص کنند و 
فقط به آنچه برای انجامش 

احساس راح�ت دارند تن 
ف را  دهند. آنها حق نه گف�ت

دارند.

 

5

آموزش دادن به 
تک تک افراد خانواده

 آشنای با مسائل و منتقل 
کردن اطالعات کمک خواهد 

کرد از کودکان در مقابل 
آسیب دیدن محافظت 

به عمل آید.

ی از کمک و   بهره گ�ی
مشاوره

می توانید به صورت محرمانه 
با » !Stop It Now« صحبت 
داشته باشید. خط مشاوره. 

900 1000 0808 . موقع 
تماس می توانید هویتتان 
را اعالم نکنید و ناشناس 

بمانید. شما از کمک، 
پشتیبا�ف و مشاورۀ مشاوران 

مجرب ما بهره مند خواهید 
شد.

 حفظ امنیت 
گ

 چگون�
فرزندتان

ی بعیصف از این ایده ها در حفظ امنیت کودک می تواند   بکارگ�ی
 ام�ف ایجاد کند به طوری که از وقوع سوء 

گ
محیط خانوادیک

ی شده و به نگرا�ف های  استفادۀ جنیس از کودکان جلوگ�ی
مربوط به این موضوع واکنش نشان داده شود. این می تواند 

به ایجاد مهارت ها�ی در کودکان کمک کند که استقامت پیدا 
 شان را پشت رس بگذارند.

گ
کنند و دشواری های زندیک
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ایده ها�ی برای باز کردن رس صحبت با فرزند 
خود

 فکر کردن به صحبت کردن با فرزند خود درمورد امنیت ممکن است هراس آور باشد، اما الزم 
وع کنید. نیست اینطور باشد. با گفتگوهای ساده و متناسب با سن رسث

انۀ مثبت و ایده ها در حفظ امنیت کودک می تواند محیط  ی بع�ز از این اقدامات پیشگ�ی بکارگ�ی
ی شده و به   ام�ز ایجاد کند به طوری که از وقوع سوء استفادۀ جنیس از کودکان جلوگ�ی

گ
خانوادیک

نگرا�ز های مربوط به این موضوع واکنش نشان داده شود. این می تواند به ایجاد مهارت ها�ی در 
 شان را پشت رس بگذارند.

گ
کودکان کمک کند که قوی باشند و دشواری های زندیک

•  با آنها صحبت کنید و بگو�ی که بدنشان متعلق به خودشان است و اگر کیس قصد لمس 
کردن آنها را داشته باشد، می توانند مخالفت کنند.

ف قدم زدن در مس�ی مدرسه  •   زمان مناس�ب را برای گفتگو انتخاب کنید: موقع استحمام، ح�ی
ف گفتگو را برقرار کنید.  فرصت ها�ی است که اول�ی

گ
ف هم� به خانه یا در ماش�ی

ی مثل این مطرح نمایید:  ف ف چ�ی •   از کلمات دلهره آور اجتناب کنید: موضوع را با گف�ت
»می توانم در این مورد صحبت کنم - چون برایم مهم است«

ی که  ف کننده و »راز بد« مانند چ�ی ف »راز خوب« مثل یک پار�ت غافل گ�ی •   توضیح دهید که ب�ی
هیچ وقت نمی توانیم به کیس بگوییم تفاوت وجود دارد.

ز صحبت کردن  ند، برای هم�ی ات مختلف قرار بگ�ی آگاه باشید که نوجوان ها ممکن است در مس�ی تغی�ی
با والدینشان ممکن است در اولویت آخر آنها باشد. اما مهم است که خطوط ارتباطی را باز نگه 

داریم. اطمینان یابید که فرزندانتان بدانند هرگونه نگرا�ز احتمایل را می توانند نزد شما مطرح کنند.

د.  کودکان نیاز دارند بدانند که قرار است به حرف آنها گوش داده شود، بدون اینکه قضاو�ت صورت گ�ی

 نوجوانان ممکن است الزم باشد به منابع اطالعا�ت قابل اعتماد و موثقی در زمینۀ روابط، سکس و 
مسائل جنیس ارجاع داده شوند.

 درمورد فشاری که از همتایان وارد می شود صحبت کنید و بگویید حق دارند مسئول بدن خودشان 
باشند.

سید - و آنچه به دلتان افتاده را دنبال کنید از سؤال پرسیدن ن�ت

 •   چه افراد دیگری نسبت به فرزند شما مسئولیت دارند؟ آنها�ی که شب را خانۀ شما 
می خوابند، اعضای خانواده، پرستاران پویل؟

 •   از آنچه فرزندتان در محیط تحصییل می آموزد اطالع دارید؟ ایم�ف شخیص، روابط 
سالم، حفاظت از خود، آموزش مسائل جنیس؟

 •   درمورد حد و مرزهای خانواده بحث و گفتگو کرده اید؟ حریم خصویص، نظارت، 
مهمانان خانواده، دوستان فرزندان؟
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ی از کمک و مشاوره محل بهره گ�ی

»Stop It Now! « خط مشاورۀ محرمانۀ
همیشه به�ت است نگرا�ز یا دلشوره و اضطراب را در میان 

بگذاریم تا اینکه به آن �ب توجهی کنیم و امیدوار باشیم 
اوضاع روبه راه است. اگر مایلید هرگونه نگرا�ز را در میان 

ی کسب کنید، می توانید با  بگذارید یا اطالعات بیش�ت
 »Stop It Now! « مشاوران مجرب ما در خط مشاورۀ
ید!( صحبت کنید. الزامی وجود  )االن جلویش را بگ�ی

ندگان اطالعات هوی�ت خود را بدهند،  ندارد که تماس گ�ی
بنابراین می توانند ناشناس بمانند. ما هر سال با هزاران 
نفر صحبت می کنیم و به آنها کمک می نماییم که برای 

محافظت از کودکان و نوجوانان در مقابل سوء استفاده 
و بهره کیسش جنیس دست به کار شوند.

 برای بهره مندی از پشتیبا�ف ناشناس با شمارۀ
ید یا از وب  سایت   900 1000 0808  تماس بگ�ی

stopitnow.org.uk/helpline بازدید کنید تا 
به صورت آنالین در تماس باشید.

 اطالعات بیش�ت درمورد روال کار پس از گزارش موضوع 
سوء استفاده را می توانید در » !Stop It Now« مشاهده 

کنید. وب سایت ولز.

Parents Protect
در وب سایت ما حاوی اطالعات و راهنما�ی ها�ی برای 

والدین، پرستاران و متخصصا�ز است که مایل هستند 
ی از وقوع سوء استفادۀ جنیس   پیشگ�ی

گ
درمورد چگونیک

از کودکان بیش�ت بدانند. این وب سایت اطالعات بیش�ت 
و فیلم های کوتاهی را در زمینه های مطرح شده در این 
 

گ
بروشور داراست که به شما در درک خطرات و چگونیک

محفاظت از کودکان در فضای آنالین و آفالین کمک 
می کند. این مطالب به زبان انگلییس و ولزی است. 

ز دربردارندۀ یک راهنما برای کمک به شما در  همچن�ی
 SMART ز تهیه طرح ایم�ز خانواده است و ضمناً قوان�ی

را دارد که می توانید در جهت حفظ ایم�ز کودکان، 
ز وجود دارد  به آنها منعکس کنید. و کتاب ها�ی ن�ی

امون  که می تواند شما را در باز کردن رس صحبت پ�ی
موضوعات بسیار مهم با کودکان راهنما�ی کند.

parentsprotect.co.uk 

:NSPCC قانون لباس زیر 
 » Pantosaurus « )پنتوزاروس(

  با کمک یک دایناسور مهربان، این منابع به والدین 
کمک می کند با کودکانشان درمورد امنیت بد�ز صحبت 

نت جستجو  کنند – واژۀ »Pantosaurus« را در این�ت
کنید تا اطالعات مربوط را به زبان های مختلف مشاهده 

نمایید.

 سازمان های بسیاری هست که به 
خانواده ها�ی که از اقلیت های قومی 

ولز هستند کمک می کنند.

EYST Wales
سازمان EYST Wales به این هدف تأسیس شد که از 

نوجوانان اقلیت های قومی، خانواده های آنها و جوامع 
آنها در ولز حمایت کند. این سازمان قصد دارد خدمات 
 را به گروه هدف خود 

گ
پشتیبا�ز دارای حساسیت فرهنیک

ارائه دهد..

eyst.org.uk 
01792 466980

info@eyst.org.uk

Barnardo’s
سازمان Barnardo’s Cymru تالش دارد به محروم ترین 

کودکان، نوجوانان، خانواده ها و جوامع واقع در ولز 
وع  ین رسش کمک رسا�ز کند تا اطمینان حاصل شود که به�ت

 رقم بزنند و بر گزندهای نا�ش از 
گ

ممکن را در زندیک
فقر، سوء استفاده و تبعیض غلبه کنند.

barnardos.org.uk/wales
02920 493 387

cymru@barnardos.org.uk

BAWSO
مؤسسۀ BAWSO با کسا�ز از رسارس ولز که قربا�ز سوء 

 و هرنوع خشونت شده اند یا در خطر آن 
گ

استفادۀ خانیک
قرار دارند، همکاری می نماید.

bawso.org.uk 
029 20644 633

info@bawso.org.uk

 Live Fear Free خط مشاورۀ
 عاری از ترس(

گ
)زندیک

ز می کند و  بودجۀ این خط مشاوره را دولت ولز تأم�ی
این خط می تواند راهنما�ی و مشاوره را به افرادی که با 

خشونت جنیس مواجه هستند ارائه دهد. یا اگر می دانید 
کیس به کمک نیاز دارد، می توانید از این خط استفاده 

کنید. کلیه مکالمات با خط Live Fear Free محرمانه است 
و پرسنیل کامالً مجرب و آموزش دیده پاسخ می دهند.

gov.wales/live-fear-free
ید یا به شمارۀ  با شمارۀ 800 10 80 0808 تماس بگ�ی

 333 077 07860 پیامک ارسال کنید

info@livefearfreehelpline.wales
)کلیه این خدمات در 7 روز هفته و به صورت 24 ساعته پاسخگو 

هستند(

شورای پناهندگان ولز
شورای پناهندگان ولز )Welsh Refugee Council( با ارائۀ پشتیبا�ز 

 
گ

تخص� و خط میسش و رویۀ عملکردی نافذ، باعث بهبود در زندیک

پناهندگان و پناهجویان واقع در ولز می شود. آنها پشتیبا�ز عمیل، 

مشاوره و مدافعه و اطالعات را با طرح های ابتکاری بسیار متنوعی 

ارائه می دهند.

wrc.wales
0300 3033 953
info@wales.wrc

Women Connect First
مؤسسۀ »Women Connect First« در راستای توانمندسازی زنان 

�ت ولز قدم  اقلیت های سیاه و قومی دیگر در Cardiff و جنوب رسش

برمی دارد و این کار را با ارائۀ خدمات و آموزش های الزم انجام 

وی و به حاشیه رانده شده  ز می دهد. آنها باالخص از زنان محروم، م�ز

حمایت می کنند تا بتوانند توانا�ی های بالقوۀ کامل خود را به بار 

بنشانند و نقیسش مثبت در جامعۀ ولز ایفا کنند.

womenconnectfirst.org.uk
02920 343 154

admin@womenconnectfirst.org.uk

Thinkuknow
 یک برنامۀ آموز�ش از طرف ییک از سازمان های انگلستان به نام 

NCA-CEOP است که هم در فضای آنالین و هم آفالین از کودکان 

محافظت می کند. وب سایت آنها منابعی سودمند درمورد امنیت 

ن�ت برای والدین و نوجوانان دارد. این�ت

thinkuknow.co.uk

CEOP
اگر نگران سوء استفادۀ جنیس در فضای آنالین هستید، یا از بابت 

نحوۀ ارتباطات یک شخص با شما یا فرزندتان در فضای آنالین 

نگرا�ز دارید، گزار�ش به ییک از مشاوران محافظت از کودکان در 

CEOP ارائه دهید. با گزارش کردن تماس های نابجا در فضای آنالین، 

از کمک و پشتیبا�ز برخوردار خواهید شد.

ceop.police.uk/safety-centre
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واژه نامه

کودک – شخ� که سن او زیر 18 سال است

سوء استفادۀ جنیس از کودکان – این عمل عبارت است از مجبور کردن یا متقاعد 
کت کردن در فعالیت های جنیس. سوء استفادۀ جنیس از کودکان  کردن کودک زیر 18 برای رسش

می تواند در فضای آنالین یا حضوری رخ دهد.

 بچه بازی )grooming( - وق�ت یک نفر رابطه ای به قصد آسیب رساندن به یک کودک 
یا نوجوان با او برقرار می کند. کودکان و نوجوانا�ز که قربا�ز بچه بازی می شوند ممکن است 

ند. هرکیس ممکن است دست به  مورد سوء استفادۀ جنیس، بهره کیسش یا قاچاق انسان قرار گ�ی
بچه بازی بزند، فر�ت ندارد که سن و جنسیت و نژاد او چه باشد.

قانو�ز مثل سوء استفاده  سوء استفاده گر – شخ� که مرتکب یک عمل آسیب زننده یا غ�ی
جنیس از کودکان شده است.

، آسیب دیده، مصدوم شده یا کشته شده است. قانو�ز قربا�ف – شخ� که در �پ عمل غ�ی

ی از وقوع سوء استفادۀ  انۀ مثبت – گام ها�ی که می توانیم در جهت پیشگ�ی اقدام پیشگ�ی
جنیس از کودکان برداریم.

گ
فرهنگ – به بخش ها�ی از فرهنگ اشاره دارد که عبارتند از زبان، دین، غذاها و سبک زندیک

.
گ

قومیت – به جوان�ب از فرهنگ اشاره دارد، مثل زبان، دین، غذاها و سبک زندیک

جامعۀ متشکل از اقلیت قومی - این عبارت در گزارش جاری برای اشاره به افرادی که 
جزء یک گروه اقلیت قومی خاص شناخته می شوند استفاده شده است، و توسط »دف�ت 

آمار میل« )Office for National Statistics( برای توصیف اقلیت ها�ی مثل »سیاه پوستان«، 
»سیاه پوستان کارائیب«، »آسیا�ی ها« و »هندی ها« بکار می رود )ONS سال 2019 و دولت ولز(

کلیشه ای – نگر�ش جاافتاده و ساده شده نسبت به یک موضوع خاص یا گروهی از افراد.

ننگ اجتماعی – نشانه ای از ننگ و بدنامی که به واسطۀ فرهنگ، نژاد، سن، دین، تجارب یا 
ایط یک شخص با او همراه است. رسش

ز به آن اجتناب  تابو – یک موضوع، واژه یا عمل که به دالیل اجتماعی یا دی�ز از پرداخ�ت
می شود.

  !Stop It Now ولز با تیم اقلیت های قومی و حمایت از نوجوانان
  

ی از سوء استفادۀ جنیس از کودکان در  همکاری دارد تا به جلوگ�ی
جوامع متشکل از اقلیت های قومی کمک کند.

یه برای    !Stop It Now ولز جزء بنیاد The Lucy Faithfull است؛ این یک مؤسسۀ خ�ی
ی از سوء استفادۀ جنیس از  محافظت از کودکان می باشد که فعالیت خود را وقف جلوگ�ی

کودکان کرده است.

 ما با خانواده ها و متخصصان همکاری داریم تا هرکس بداند چه نقیسث می تواند در حفظ 
امنیت کودکان ایفا کند. خط مشاورۀ محرمانۀ ما با نام » !Stop It Now« به افرادی که 

ی از آن دارند مشاورۀ ناشناس  نگرا�ف ها�ی درمورد سوء استفادۀ جنیس از کودکان و روش پیشگ�ی
ارائه می دهد.

 EYST با نوجوانان اقلیت های قومی، خانواده های آنها و افرادی مثل پناهندگان و پناهجویان 
ساکن ولز همکاری دارد. این تیم به ارائۀ خدما�ت همچون آموزش، استخدام، بهداشت، 
ف در تالش است ضمن افزایش درک و  پشتیبا�ف خانواده و ایم�ف جامعه می پردازد. همچن�ی

آگاهی، تفکرات کلیشه ای منفی درمورد تنوع قومی را به چالش کشیده و با آنها مقابله کند.

ف می نماید. بودجۀ این مشارکت را دولت ولز تأم�ی
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همیشه به�ت است نگرا�ف یا دلشوره و اضطراب را در میان بگذاریم تا اینکه به 
آن �ب توجهی کنیم و امیدوار باشیم اوضاع روبه راه است.

ی کسب کنید، می توانید با   اگر مایلید هرگونه نگرا�ز را در میان بگذارید یا اطالعات بیش�ت
»Stop It Now! « مشاوران مجرب ما در خط مشاورۀ 

ید!( صحبت کنید. برای بهره مندی از پشتیبا�ف ناشناس با شمارۀ 0808    )االن جلویش را بگ�ی
ید یا از وب  سایت stopitnow.org.uk/helpline بازدید کنید تا  900 1000 تماس بگ�ی

به صورت آنالین در تماس باشید.

stopitnow.org.uk
parentsprotect.co.uk

لوگوها: ولز، انگلستان و ایرلند، دولت ولز، سایر سازمان ها

 کنند. اطالعات بیش�ت 
گ

تمام کودکان و نوجوانان حق دارند در امنیت و به دور از آسیب زندیک
درمورد حقوق کودکان در ولز:

gov.wales/childrens-rights-in-wales 

The Lucy Faithfull Foundation is a registered Charity No. 1013025, and is a company limited by guarantee. Registered in England No. 
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