اﻗداﻣﺎت در ﺑرﺧورد ﺑﺎ اﺳﺗرس و ﮐﺷﻣﮑش
اطﻼﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ
در ﺷراﯾط ﻋدم اطﻣﯾﻧﺎن و ﺗرس  ،ﺧطر ﺗﺷدﯾد درﮔﯾری و ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد .اﺣﺳﺎﺳﺎت
ﻣﻧﻔﯽ  ،ﺗﻧش و ﭘرﺧﺎﺷﮕری در ﺷراﯾط اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ،رﻓﺗﺎری ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎدی اﺳت .اﯾن ﺑد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف
ﺷﻣﺎ اﺳت اﺣﺳﺎس ﭘرﺧﺎﺷﮕراﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ  ،ھﯾﭻ دﺳﺗور اﻟﻌﻣل ﺟﺎدوﯾﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭘرﺧﺎﺷﮕری و ﺧﺷوﻧت
وﺟود ﻧدارد  ،اﻣﺎ راه ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﮐﺎﻣﻼ آرام ﺑﺎﺷﯾد و از درﮔﯾری و ﮐﺷﻣﮑش دوری ﮐﻧﯾد.

ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺷدﯾد درﮔﯾری ھﺎ ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد؟
•

ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی روزﻣره ﻣﻌﻣول را ﺑﺎ ﺳﺎﻋت ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﮐﺎر در ﺻﺑﺢ و وﻗت آزاد در ﺑﻌد از ظﮭر ھﻣﺎھﻧﮓ
ﮐﻧﯾد.

•

ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺣرﮐﺗﯽ و ﺗﺣرک را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد و از آن ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد )ﯾوﺗﯾوب  ،ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎی ژﯾﻣﻧﺎﺳﺗﯾﮏ
 ،ﮔروه ھﺎی ﯾوﮔﺎ و ﻏﯾره ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ھم در دﺳﺗرس ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد( در ﺻورت اﻣﮑﺎن ﮔردﺷﯽ
در ھوای ﺗﺎزه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﺑﺎزی و ﺗﺣرک ھم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

•

ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ را ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺧودﺗﺎن اﺧﺗﺻﺎص دھﯾد.

•

ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود اﻣﮑﺎن ﺑرﮔﺷت را ﺑدھﯾد.

•

ﻗﺑل از اﻓزاﯾش ﺗﻧش  ،ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت را ﺑرطرف ﮐﻧﯾد.

•

ﺑﺎ ﺧودﺗﺎن ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯾد و وﻗﺗﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﯾد ﮐﮫ دﭼﺎر زﯾﺎده ﺧواھﯽ ﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﺷده اﯾد  ،واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھﯾد.
اﻋﺗراف ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺧود اوﻟﯾن ﻗدم در ﻋذرﺧواھﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻗدرداﻧﯽ اﺳت.

•

ﺑﭘذﯾرﯾد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﺷدﯾد درﮔﯾری ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﯾﺎز دارﯾد .از دوﺳﺗﺎن  ،ﻣراﮐز ﻣﺷﺎوره  ،در ﺻورت ﺧﺷوﻧت
ﮔﺳﺗرده  ،ھﻣﭼﻧﯾن از ﭘﻠﯾس ﯾﺎ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﮐودک و ﻧوﺟوان ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ھﺎی ﻣﮭم
آﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﯾﺎز دارﯾد؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد :ﺑﺎ ﻣﺷﺎوره رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی
ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
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Rat auf Draht

) 24ﺳﺎﻋت( ﻣﺷﺎوره در ﺑرای ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن

 http://www.frauenhelpline.at/ﻣرﮐز ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﺎﻧوان در ﺑراﺑر ﺧﺷوﻧت ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن
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