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توصیه های مفید

به عنوان یک جامعه ،می دانیم که خشونت علیه زنان اشتباه
است .ما می خواهیم کمک کنیم این چرخه را برای نسل
آینده بشکنیم .ما تازه فهمیده ایم که آنچه ما به عنوان یک
بزرگسال می گوییم یا انجام می دهیم می تواند روی این
تأث� بگذارد – اغلب بدون اینکه متوجه آن باشیم.
چرخه ی
حرف ها و اعمال ما به جوانان یاد می دهد چه ی ز
ها� قابل
چ� ی
قبول است و چه ی ز
ها� قابل قبول نیست .ما باید مدام از
چ� ی
ت
خودمان پب�سیم – آیا ممکن است ما داریم ب� اح�امی را به
فرزندانمان می آموزیم؟
گفتگوها در مورد ب� ت
اح�امی گاهی اوقات ممکن است مشکل
باشد ،ویل مهم هستند .مثل هر ی ز
چ�ی که پیچیده یا ش
چال�
است ،این گفتگوها با تمرین ت
آسان� می شود.
گفتگوها� که شما با جوانان در
راهنما در باره تداوم
این
ی
گ
ها� را عرضه می کند.
توصیه
داشت
خواهید
تان
زند�
طول
ی

پیشگ�انه کمک می کند تا فرزندانمان را برای آینده آماده
گفتگوهای
ی
ت
کنیم .بعد ،ت
موقعی� قرار می یگ�ند ،متوجه می شوند که
وق� آنها در
ت
متفاو� برای واکنش وجود دارد.
ها� و روش های
گزینه ی
ض
بع� از جوانان تماییل به صحبت درباره موضوعات مشکل با
ها� است که شما می
بزرگساالن ندارند .اگر این اتفاق می افتد ،کار ی
توانید انجام دهید.
پاسخگو� باشید.
به نشانه های اخطار گوش فرا دهید و آماده
ی
با آرامی در مورد موضوعاتی که متوجه آنها می شوید توضیح دهید و
فرزندانتان را تشویق کنید تا در آن مورد فکر کنند.
گفتگوی ت
بیش� را تشویق کنید و بگذارید بفهمند که از اینکه آنها با شما
صحبت می کنند قدردان هستید.
درمورد موضوعات مشکیل که با آنها روبرو هستند بحث کنید ،و قبول
چ�ی درست است میتواند چالش ی ز
کنید فهمیدن اینکه چه ی ز
انگ� باشد.
درباره موفقیت ها و ت
سخ� ها صحبت کنید .مواردی را که آنها
ت
ت
اح�ام گذاشتند ،یا موقعی� را که در آن واکنش مثبت نشان دادند
یادآوری کنید.
بگذارید بدانند که هر وقت بخواهند حرف بزنند ،یا اگر احساس
می کنند که نا ئ ن
مطم� هستند ،می توانند به شما مراجعه کنند.

با ایجاد یک الگوی خوب ،و صحبت کردن مرتب درباره این موضوعات،
ما می توانیم به فرزندانمان بیاموزیم که ت
اح�ام یک نقطه آغاز اتوماتیک
در تمام روابط است.
برای توصیه ها و رهنمودهای ت
بیش� نسخه کامل
راهنمای گفتگو ( )Conversation Guideرا
ببینید که کمک می کند با جوانان درباره ت
اح�ام
صحبت کنید.
برگه ت
م�جم بهانه ()Excuse Interpreter

معنای پنهان ت
وق� درباره ب� ت
کلما� را که ت
اح�امی
ین
ب� زن و مرد حرف می زنیم بکار می بریم آشکار
می کند.

فهرست مقابله ت
اح�ام یک ابزار عمیل است که
ت
کمک می کند برخی از جنبه های مهم اح�ام و
شناسا� کنید تا در مورد آن با
تساوی جنسیت را
ی
فرزندانتان صحبت کنید.
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