
ام صحبت کنیم بیایید در مورد اح�ت
در هر لحظه، می تواند موقعی�ت پیش بیاید که ما ناچاریم با یک 

ها�ی  ز شخص جوان گفتگوهای مهمی داشته باشیم. با تفکر در مورد چ�ی
ها�ی که ممکن است بگوییم، اعتماد بنفس  ز که به آن معتقدیم و چ�ی

ین وجه استفاده کنیم. ی خواهیم داشت تا از هر فرص�ت به به�ت بیش�ت

نقش ما چیست؟
ان  پدر و مادر، اعضای خانواده، آموزگاران، دوستان، مر�ب ها، ره�ب

جامعه، کارفرماها – همه ما نق�ش در جامعه مان ایفا می کنیم.

هر یک از ما با تفکر در مورد گفتار و کردارمان، زیر سئوال بردن یک 
ام می توانیم  ، یا صحبت در مورد اح�ت ز شوخی یا اظهار نظراهانت آم�ی

ی بوجود آوریم.  تغی�ی

 ایجاد کند. 
گ

ح�ت یک گفتگوی ساده می تواند تغی�ی بزر�

توصیه ها�ی برای آماده کردن یک گفتگو
 داشته باشید تا زود و به دفعات صحبت کنید. شما ممکن 

گ
آماد�

ز باشید، در حال خرید، شام درست کردن، تماشای  است در ماش�ی
ی را می بینید  ز کت در یک رخداد اجتماعی. وق�ت چ�ی تلویزیون یا �ش
یا می شنوید که با آن راحت نیستید، وق�ت فرزندتان از شما سئوایل 
می پرسد یا می خواهد با شما گپ بزند آماده باشید تا حرف بزنید.

راجع به مثال ها�ی فکر کنید. ممکن است بخواهید برای روشن کردن 
نکاتتان از مثال ها�ی از تلویزیون یا موقعیت ها�ی که با هم بوده اید 

ام نکات دیگری را در بر دارد که  استفاده کنید. لیست مقابله اح�ت
وع کمکتان کند.  می تواند برای �ش

امی  ام و �ب اح�ت صادق باشید. بگذارید فرزندانتان بدانند که اح�ت
موضوعات ساده ای نیستند. قبول کنید که شما ممکن است تمام 

جواب ها را ندانید، ویل این را می دانید که مهم است با دیگران با 
ام بگذارند.   ام رفتار کنیم و اینکه آنها به ما اح�ت اح�ت

سید چه ح� دارند  سید. در طول گفتگو، از فرزندانتان ب�پ سوال ب�پ
یا چگونه فکر می کنند. بعد می توانید از این فرصت استفاده کرده، 

در مورد جوابشان صحبت کنید تا به آنها آموزش دهید و بگویید شما 
چه فکر می کنید. 

به آنها گوش کنید. یادتان باشد، گفتگو همانقدر شنیدن است که حرف زدن. 
ها�ی که فرزندانتان به شما می گویند بینش مهمی در مورد نحوه تفکر و  ز چ�ی
احساس آنها به شما می دهد. به شما کمک می کند تا طرز تفکر آنهارا درک 

کنید و به موضوعات بخصوص و چالش ها واکنش نشان دهید.

ین معلم فرزندانتان  با مثال بیاموزید. به عنوان پدر و مادر، شما مهم�ت
هستید. هر روز آنها شما را نظاره می کنند و به شما گوش می کنند. 

آنچه شما می گویید یا انجام می دهید روی طرز برخورد و رفتار آنها 
تأث�ی می گذارد. برای این است که خییل مهم است که در مورد اینکه آنها 

اعمال و طرز برخورد شما را چگونه تفس�ی می کنند تأمل کنید.

در هر لحظه، موقعی�ت می تواند 
پیش بیاید که الزم شود با جوانانمان 

گفتگوی مهمی داشته باشیم. 

برای اطالعات بیش�ت درباره موضوع و تأث�ی ما 
 Conversation( به جزوه کامل راهنمای گفتگو
Guide( مراجعه کنید. توصیه ها و رهنمودهای 

ام دارد. به  زیادی در مورد گفتگو درباره اح�ت
respect.gov.au بروید.

راهنمای 
کوتاه 

یک

راجع به گفتگو 
فکرکنید

ز شکل می دهیم ما باورهای جوانانمان را از سن پای�ی

ین تالش مان را می کنیم تا نمونه خو�ب باشیم و  ما به�ت
درباره ارزش ها، طرز برخوردها، رفتارها و باورهای 

 که امیدواریم فرزندانمان همانگونه که رشد می کنند 
گ

فرهن�
در خود بوجود آورند صحبت می کنیم. ویل گاهی اوقات، 

ها�ی را  ز بدون اینکه قصدی اشته باشیم، ممکن است چ�ی
مانه جوانان را توجیه کند.  بگوییم که رفتار غ�ی مح�ت

امی  مهم است که ما چرخه خشونت را بفهمیم. همه �ب اح�ت
های نسبت به زنان به خشونت منجر نمی شود.  ویل همه 

مانه آغاز می شود.  خشونت های علیه زنان با رفتار غ�ی مح�ت
ام چگونه فکر می کنیم تفاوت مهمی  اینکه ما درباره اح�ت

ها�ی را که فرزندانمان  ز ایجاد می کند، واعمال ما به تدریج چ�ی
له نرمال می بینند و می پذیرند  ز – به عنوان یک نسل – به م�ز

تغی�ی خواهد داد.  

این راهنما برای آماده کردن شما در گفتگوها�ی که ممکن است 
 تان با جوانان داشته باشید توصیه ها�ی را 

گ
در طول زند�
ارائه می دهد. 
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