
با هم به طرف زندگی امن تر 

فعالیت و کار با خشونت 

ها در روابط نزدیک



کمک دریافت کنید. آزاد شوید.

♦  در خانه شما چطور نزاع و دعوا می شود؟
♦ آیا شما فکر می کنید در امنیت هستید؟

♦ آیا شما به این فکر می کنید که آیا در یک رابطه برابر زندگی می کنید؟
♦ آیا به تأثیر رفتار خود بر روی شخص نزدیک به خود فکر می کنید؟

♦ آیا نگران این هستید که شرایط و جو خانه چه تأثیری بر روی طفل شما دارد؟
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کمک و امنیت به طور محرمانه و با اعتماد

خشونت بخشی از رابطه برابر بین انسان ها نیست. خشونت در رابطه نزدیک رفتاری است که هدف آن کسب قدرت 
و کنترل است و موجب اهانت، تهدید و ترس می شود. خشونت در رابطه نزدیک، بسیار وجود دارد و در همه گروه 
های انسانی دیده می شود و به طور گسترده بر روی زندگی و صحت طرفین خشونت تأثیر می گذارد. به هر حال، 

ضروری نیست که خشونت بخشی از زندگی روزمره باشد.

در صورتی که در رابطه انسانی نزدیک خود مورد خشونت قرار گرفته اید و یا خشونت انجام داده اید، و یا این که 
در رابطه قبلی یا فعلی خود با شخص نزدیک تان مورد خشونت قرار گرفته اید، می توانید به ما مراجعه نمایید. ما 
به طرفین خشونت فامیلی یا خشونت در رابطه با شخص نزدیک، راهنمایی و کمک از طریق صحبت کردن، کار با زن 
و شوهر و فامیل و راهنمایی از طریق اشخاص و گروه هایی که در وضعیت مشابه قرار دارند، ارائه می کنیم. ما بر 

اساس و با رعایت اصول برابری کار می کنیم. 

”حاال می فهمم که این که به حرف من گوش داده شود یعنی چه.
Etelä-( خدمات ما برای اشخاصی که در ساوی جنوبی 
Savo( زندگی می کنند رایگان هستند. در مورد طفل ها 

تعهدنامه پرداخت )maksusitoumus( ضروری است.

می توانید با تلیفون کردن به نمبر 015 365 330 و یا با 
با ما   www.violary.fi تماس در سایت  از فورم  استفاده 

تماس بگیرید.
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تبدیل غیر ممکن به ممکن.


