زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻮﯾﺪن

ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﺎزه وارد ﺑﻮده و در
) Kungälvs kommunﮐﻤﻮن ﮐﻮﻧﮓ اﯾﻠﻒ( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ!

اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺷﻤﺎ را ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﺎزه وارد ﺑﮫ ﺳﻮﯾﺪن و ) Kungälvs kommunﮐﻤﻮن ﮐﻮﻧﮓ اﯾﻠﻒ( ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺨﺎطﺐ
ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ .اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ داﻧﺴﺘﻦ آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭙﯿﻮﻧﺪی ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺑﮫ اﯾﻦ
ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش را واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﻮﯾﺪن اﺣﺴﺎس
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺨﺶ آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺪ .ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺳﻮﯾﺪن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ.

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق
اﻋﻼﻣﯿﮥ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎ از ﺣﻘﻮق و ارزش ﯾﮑﺴﺎن
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ آﻧﭽﮫ
را ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ،ﺑﮫ ھﺮ ﺧﺪای ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎور داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ
ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻋﻼﻣﯿﮥ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ در
ھﻮرد ھﻤﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎ در ﺟﮭﺎن اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺑﮫ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن زﻧﺎن
و ﻣﺮدان .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻨﺎن دارای ﻗﺪرت ﯾﮑﺴﺎن
ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری روی ﺟﺎﻣﻌﮫ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺷﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ زن ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﻮدن او ﺑﺪرﻓﺘﺎری
ﻣﯿﮑﻨﺪ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ازدواج
ازدواج ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪن در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮھﺮی
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ در ﺳﻮﯾﺪن اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ازدواج
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ  18ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درج ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﺳﻮﯾﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ھﻤﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎ اﻋﺘﺒﺎر
دارد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﻧﮭﺎ اﺗﺒﺎع ﺳﻮﯾﺪن ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﮫ

ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮﯾﺪن ﻣﻮاﻧﻊ ذﯾﻞ ﺑﺮای ازدواج ﻧﻤﻮدن وﺟﻮد
دارد:
-

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺎ او
ازدواج ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  18ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺎ او ازدواج
ﮐﻨﯿﺪ از ﺟﻤﻠﮥ اﻗﺎرب ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺎھﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ partner
)ﭘﺎرﺗﻨﺮ( ﺗﺎن ﻣﺘﺎھﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ھﻢ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان )ﭘﺎرﺗﻨﺮ( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮﯾﺪن ھﻤﭽﻨﺎن ازدواج اﺟﺒﺎری را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻊ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ھﯿﭽﮑﺴﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺺ
دﯾﮕﺮی را وادار ﺑﮫ ازدواج ﻧﻤﻮدن ﺳﺎزد .ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ازداوج
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﻘﻮق اطﻔﺎل
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ َ در ھﻤﮫ ﮐﺸﻮر ھﺎ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از اطﻔﺎل و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در
ﺳﻮﯾﺪن اطﻔﺎل و ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ھﺮ دو ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .در ﺳﻮﯾﺪن ﺣﻘﻮق

اطﻔﺎل و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﻧﮭﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮭﺪﯾﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد .ﺳﻮﯾﺪن در زﯾﺮ
)ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اطﻔﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ(
اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اطﻔﺎل
ﻣﻘﺮراﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ اطﻔﺎل
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از
ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﯿﺾ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﮫ،ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮش را ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮش داده ﺷﻮد.ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ
ﮐﮫ ﮐﻮدک ﺣﻖ دارد ﺗﺎ از او در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ در
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .از اطﻔﺎل ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻋﺪه از واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﮫ
ﺧﺸﻮﻧﺖ را اﻋﻤﺎل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ھﻢ از طﻔﻞ ﺷﺎن ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺧﻮب ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ادارات ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ اطﻔﺎل و ﺟﻮاﻧﺎن ارﺗﺒﺎط
ﻣﯿﮕﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﺘﺐ و ﯾﺎ ھﻢ
ﻣﺸﺎﻏﻞ دﯾﮕﺮی در ﮐﻤﻮن ﮐﮫ
از آن طﺮﯾﻖ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ اطﻔﺎل
در ﺗﻤﺎس ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ از دﻧﺪان ،ﻧﻄﺮ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن دارای
ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮﮔﺎه آﻧﮭﺎ در ﮐﺎر ﺷﺎن ﺷﮏ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ،ﺑﮫ طﻮر ﻋﺎﺟﻞ ﺑﮫ ادارۀ اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اطﻼع ﺑﺪھﻨﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ
اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت از طﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮول ﻧﻤﻮدن،ﻟﺖ و ﮐﻮب
ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮدن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﺳﻮﯾﺪن اﺳﺘﻔﺎده
از ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
اھﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺑﻮده و ﯾﮏ ﻋﻤﻞ

ﺟﺮﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺧﺸﻮﻧﺖ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﻟﺖ و ﮐﻮب ﻧﻤﻮدن ﻓﺮزﻧﺪان،ﺧﺎﻧﻢ/
ﺷﻮھﺮ) sambo ،ﻓﺮدی ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ او ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ
ﺑﺪون ازدواج دارد( ﯾﺎ ھﻢ ) partnerﭘﺎرﺗﻨﺮ( ﻣﻤﻨﻮع
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اطﻔﺎل ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮﯾﺪن ﻓﺼﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻨﺎم “ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ واﻟﺪﯾﻦ و اطﻔﺎل” .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﻨﺎم  antiagalagenﯾﺎ )ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺗﻨﺒﯿﮫ ﺑﺪﻧﯽ( ﯾﺎد
ﺷﺪه و از ﺳﺎل  1979ﺑﮫ اﯾﻦ طﺮف در ﺳﻮﯾﺪن
وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ Aga .ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮥ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ
ﺑﻮده و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ طﻔﻞ را ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﯿﮫ ﻧﻤﻮدن ﻟﺖ و ﮐﻮب ﻣﯿﮑﻨﺪ) .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﻊ
ﺗﻨﺒﯿﮫ ﺑﺪﻧﯽ( ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ در ﺗﺮﺑﯿﮫ ﻧﻤﻮدن اطﻔﺎل اﺳﺘﻔﺎده
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻓﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻓﺰﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﮫ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی
ﺑﺪﻧﯽ ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﺧﻔﯿﻒ ،ﮐﺶ
ﮐﺮدن ﻣﻮ ھﺎ و ُﭼﻨﺪیُ /ﭼﻨﺪک ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻓﺰﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺑﺮﯾﺪن آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﻧﺎن )ﺧﺘﻨﮫ زﻧﺎن(
در ﮐﺸﻮر ھﺎی زﯾﺎدی آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﺮﯾﺪه
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮﯾﺪن آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ھﺎی از ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زن
ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮﯾﺪن آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﻧﺎن )ﺧﺘﻨﮫ
دﺧﺘﺮان( در ﺳﻮﯾﺪن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ
ﺑﺮﯾﺪن آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ )ﺧﺘﻨﮫ( ﻧﺒﺎﺑﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﺧﺘﻨﮥ زﻧﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ
ﺣﺒﺲ در زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮﯾﺪن آﻟﺖ
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﻧﺎن )ﺧﺘﻨﮫ زﻧﺎن( در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﻮﯾﺪن
ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدد.

اطﻼﻋﺎت ﻣﮭﻢ ﺗﻤﺎس
ادارۀ اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 23 80 00 :ـ 0303
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﮐﺎر ادارۀ اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺧﺪﻣﺎت داوطﻠﺒﺎﻧﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻮره دھﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯿﺪھﺪ .ادارۀ اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اطﻔﺎل و ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺷﻮار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﻧﺪ،ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ،ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده،ﮐﻤﮏ در ھﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺧﺸﻨﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ،ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻞ اﻋﺘﯿﺎد
دارﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اﻓﺮادی دارای ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ھﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ،ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ.
) SOS Alarmﻣﺮﮐﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻋﺎﺟﻞ(112 :
ھﺮﮔﺎه در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﯾﺪ ،دﭼﺎر ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ ﺷﺪه اﯾﺪ و ﯾﺎ ھﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻋﺎﺟﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎرۀ  112زﻧﮓ
ﺑﺰﻧﯿﺪ.
در وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ  www.sosalarm.seﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
) Vårdguidenراھﻨﻤﺎی ﺻﺤﯽ و درﻣﺎﻧﯽ(1177 :
اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ و ﺑﮫ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﺻﺤﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺿﺮورت دارﯾﺪ .راھﻨﻤﺎی ﺻﺤﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻮاﻻت ﺗﺎن
ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﮫ،ﻧﯿﺎز ﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و درﻣﺎﻧﯽ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده،ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮره داده و ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ/ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
درﺳﺖ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ) Vårdguidenراھﻨﻤﺎی ﺻﺤﯽ و درﻣﺎﻧﯽ( ﻧﺮس ھﺎ ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺎﻻو ﺗﺠﺎرب طﻮﻻﻧﯽ
ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آورد.
در وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ  www.1177.seﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﭘﻮﻟﯿﺲ114 14 :
اﮔﺮ ﺳﻮاﻻﺗﯽ دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺪھﯿﺪ.
اﯾﻦ ھﻤﭽﻨﺎن ﺷﻤﺎرۀ ) sociala jourenﺑﺨﺶ ﻋﺎﺟﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ در روز ھﺎی رﺧﺼﺘﯽ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ھﺎ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ھﺎی اداره اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﺟﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
در وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ  www.polisen.seﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
 ،BRISﺧﻂ ﺗﯿﻠﻔﻮﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای اطﻔﺎل116 111 :
اطﻔﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل در ھﺮ ﻣﻮردی ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ  www.bris.seﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
،BRISﺷﻤﺎرۀ ﺗﯿﻠﻔﻮن ﺳﻮﭼﺒﻮرد 50 50 50 :ـ 0771
اﮔﺮ در ﺑﺎرۀ اطﻔﺎل ﺧﻮد و ﯾﺎ اطﻔﺎل دﯾﮕﺮان ﺳﻮاﻻﺗﯽ دارﯾﺪ.
در وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ  www.bris.seﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

) Terrafemﺗﯿﺮاﻓﯿﻢ( 52 10 10 :ـ 020
) Terrafemﺗﯿﺮاﻓﯿﻢ(ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺒﺎر ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ،ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از طﺮﯾﻖ ﺗﯿﻠﻔﻮن ﻋﺎﺟﻞ ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ و
) stödsamtalﮔﻔﺘﮕﻮ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﻮی( را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺂورﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﻋﺎﺟﻞ در روز ھﺎی ﮐﺎری ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت
 8ـ  18ﺑﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ  www.terrafem.orgﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
) Krismottagningدﻓﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮش در ﺣﺎﻻت ﺑﺤﺮاﻧﯽ( ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ) Kungälv،ﮐﻮﻧﮓ اﯾﻠﻒ(،
 23 90 70ـ  0303ﯾﺎ 23 90 71
اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ در رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ زﻧﺎن و
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺸﻢ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ راﯾﮕﺎن را اراﺋﮫ ﻣﯿﺪارد.
در اﯾﻦ وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ www.kungalvskommun.se/krismottagning
) Vulvamottagningenﮐﻠﯿﻨﯿﮏ وﻟﻮا() Göteborg Angered ،ﯾﺘﻮﺑﻮری اﻧﮕﺮﯾﺪ(  3326902ـ 031
) Vulvamottagningenﮐﻠﯿﻨﯿﮏ وﻟﻮا( در ) Angereds Närsjukhusﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮥ اﻧﮕﺮﯾﺪ( ﻣﺮﯾﻀﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﮫ از
ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺘﻨﮥ زﻧﺎن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت در ھﻨﮕﺎم ادرار
ﻧﻤﻮدن،درد در ھﻨﮕﺎم ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﯽ.

www.informationsverige.se
اﯾﻦ ﭘﻮرﺗﺎل ﺷﻤﺎ را ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﺎزه وارد ﺑﮫ ﺳﻮﯾﺪن ﺑﻮده ﺧﻮاھﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺳﺎده و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺳﻮﯾﺪن ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺨﺎطﺐ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ.

