
 
 

NO
 

Take action against bullying, harassment, 
discrimination and other kinds of violence. 

to all violence!

 راهنما�ی ها�ی برای دانش آموزان آموزشگاه  های ف�ن و حرفه ای و
ی از مزاحمت جنیس و خشونت و ستان ها در جهت پیشگ�ی  دب�ی

ن مداخله نسبت به آن  همچن�ی



خشونت و آزار و اذیت جنسی را متوقف کنید!چه مواردی خشونت و آزار و اذیت جنسی محسوب می شوند؟

ییک  و یا سایر رفتارهای جنیس  ز کالیم، ف�ی آزار و اذیت جنیس به معنای هرگونه رفتار ناخواسته کالیم، غ�ی
است که به موجب آن امنیت روا�ز - ذه�ز و یا جسیم شخص به ویژه با ایجاد فضای تهدید کننده، 

ز و خوار کننده و یا آزار دهنده، نقض شود. خشونت جنیس همیشه تمامیت فردی  و   خصمانه، تحق�ی آم�ی

یا حق انتخاب فرد و استقالل شخیص  را نقض یم کند.
خشونت و آزار و اذیت جنیس باعث درد و رنج انسان یم شود. همینطور بر روی فهم و درک  فرد از بدن  
خود، روابط انسا�ز و احساس صمیمیت و تمایالت جنیس او تاث�ی یم گذارد. خشونت منجر به مشکالت  

ی یم شود   سالم�ت از قبیل ، احساس ترس، آزار و اذیت و باج گ�ی
و بسیار مهم است که همیشه در مورد آن صحبت کنید و  خشونت جنیس جرم محسوب یم شود، از ای�ز
ز به پلیس  ، رسپرست و همچن�ی یا در مورد آنچه که اتفاق افتاده است به کارکنان و پرسنل مرکز آموز�ش

گزارش دهید.

 خشونت و آزار و اذیت جنیس  یم تواند در محیط های مختلف، از جمله در شبکه های  اجتمایع اتفاق بیفتد. 
ًا افزایش یافته است. ن�ت اخ�ی  آزار و اذیت ها در مکان های عمویم و شبکه های این�ت

ز چگونه یم توان امنیت را افزایش داد؟ نحوه برخورد با خشونت  و آزار و اذیت  چگونه باید باشد؟ و همچن�ی



ارسال پیام ها و تصاویری با محتوای جنیس.  •
نظر دیه در مورد عکس ها و شخصیت فرد.  •

به زدن،     رفتار ناخواسته جسیم و لمس کردن، دست مالیدن، فشار دادن، با کف دست �ز  •
ز و یا انواع دیگر لمس کردن مانند لمس آلت تناسیل، باسن، سینه ها     چنگ انداخ�ت  

و کشاله ران.   
پیشنهادات و درخواست های مربوط به  رابطه جنیس و آلت تناسیل.   •

وادار کردن شخص به عمل جنیس طوری که به حق انتخاب فرد آسیب برسد.   •
وادار کردن شخص به تماشای  مطال�ب با محتوای جنیس و یا سکیس.   •

سوءاستفاده جنیس از افراد  زیر هجده سال و تحریک  افراد زیر شانزده سال برای انجام     •
عمل جنیس.  

خرید خدمات جنیس از افراد زیر هجده سال.   •
ز  تجاوز در روابط عاشقانه.  رسیم  و همچن�ی تجاوز در ازدواج رسیم و ازدواج غ�ی  •

خشونت مربوط به مسائل نامو� و ناقص کردن آلت تناسیل.   •

دو گروه س�ن زیر شانزده سال و زیر هیجده سال تحت حمایت ویژه قانون هستند 

 .در  فنالند برای دو گروه س�ز زیر شانزده و زیر هجده سال محدودیت وجود دارد
 افراد زیر شانزده سال اجازه انجام عمل جنیس و یا نزدییک را ندارند. آزار جنیس افراد زیر شانزده سال، خشونت
با فردی که نزدییک  یا  و  رابطه جنیس  برقراری  برای  نوجوان زیر شانزده سال  تل�ت یم شود. رضایت یک   جنیس 

 .بوضوح بزرگ�ت از خودش یم باشد،  فاقد اعتبار است
 محدودیت س�ز زیر هجده سال، جوانان را در برابر استثمار جنیس در درون خانواده و روابیط که بر مبنای اعتماد

 .متقابل شکل گرفته است و یا در ارتباط با کسا�ز که جایگاه باالتری دارند، محافظت یم کند
 نگهداری و انتشار هرگونه  مطال�ب با محتوای جنیس و موضوعات مربوط به آن، توسط  نوجوانان  زیر هجده

 .سال، اکیدًا ممنوع  است
  

به فرد مزاحم  »نه« بگویید و درخواست کنید  که ایجاد  مزاحمت را متوقف  کند.   •
اگر  وضعیت مزاحمت  مبهم است ، در مورد آن صحبت کنید و توضیح دهید که چه عمیل     •

باعث آزار و اذیت شما یم شود.   
ایط دشوار قادر به صحبت کردن و اقدام کردن نیستید،    به یاد داشته باشید که ح�ت اگر در رسش  •

مسئولیت مزاحمت و خشونت، همیشه با فرد انجام دهنده  آن عمل است.  
در صورت نیاز از محل دور شوید و به جمع افرادی بپیوندید که با آنها احساس امنیت  یم کنید.   •

نت و شبکه های اجتمایع، اسکرین شات     از تماس های نامناسب و ناراحت کننده در این�ت  •
ید.  بگ�ی  

ز اسکرین شات و صحبت کردن در مورد آزار و اذیت را تمرین    درخواست کمک کردن ، گرف�ت  •
کنید.   

به والدین خود اطالع دهید که چه اتفا�ت افتاده است.   •
با پرستار بهداشت، مددکار اجتمایع، روانشناس و یا معلم صحبت کنید. کارکنان مراکز آموز�ش     •
وظیفه دارند که  اطالعات مربوط به عمیل که به جان و سالم�ت افراد مربوط یم شود را به     

سازمان حمایت از کودکان و پلیس گزارش دهند.   
درووست   دەکات، بەرپرسیارەت�ی ئاگادارکردنەوەی ئیدارەی منداڵپارێزی و پۆلیسییان لەسەرە.  

 

در صورت نیاز درخواست کمک کنید  •
چنانچه شما شاهد آزار و اذیت جنیس و خشونت هستید ، درخواست کمک کنید. امنیت خود و     •

ید و اطمینان حاصل کنید که قربا�ز خشونت و  تجاوز،  حمایت و کمک  دریافت یم کند.  دیگران را مد نظر بگ�ی  
آزار و اذیت جنیس و خشونت اتفاق افتاده در مرکز آموز�ش را به مسئوالن اطالع دهید و در مورد     •

اقدامات بعدی که یم بایست انجام دهید، از آنان سوال کنید.   
همیشه موارد اتفاق افتاده در رابطه با  خشونت را به پلیس گزارش  کنید.   •

نمونه ها�ی از خشونت و آزار و اذیت جنیس عبارتند از:در صورت مواجهه  با خشونت و آزار و اذیت جنیس، چگونه باید رفتار کنیم ؟ 

برای اطالعات بیشتر:   با  چه کسا�ن یم توانید در تماس باشید، توسط مرکز آموز�ش توصیه و پر  یم شود. ____________________

thl.fi/seri
riku.fi

nuortenexit.fi

https://poliisi.fi/seksuaalirikokset

https://thl.fi/fi/web/vakivalta/apua-ja-palveluja/seri-tukikeskus-seksuaalivakivallan-uhreille
https://www.riku.fi/
https://nuortenexit.fi
https://poliisi.fi/seksuaalirikokset


در صور�ت که خودم عامل و انجام دهنده این کار  باشم، چگونه باید اقدام کنم؟ چگونه  یم توان از خشونت و آزار و اذیت جنیس در امان ماند؟

چگونه یم توانم بر روی امنیت تاث�ی گذار باشم؟

دی مراکز آموز�ش است که برای  بهبود   ی از خشونت و آزار و اذیت، بخیسش از برنامه های راه�ب پیشگ�ی  •
ز برای ایجاد  محیط امن آموز�ش و  ارتقا شیوه های عمیل آن،  اعمال   وضعیت تساوی حقوق و  همچن�ی  

یم شود.   
ن�ت چگونه است و همینطور  چگونه راجع    فکر کنید که  رفتار و عملکرد خود  شما در شبکه های این�ت  •

به دیگران صحبت یم کنید.   
فکر کنید که چگونه  یم توانید فضای ام�ز را برای خود و دیگران فراهم یم کنید.   •

و که همه   ، مشارکت فعاالنه ای داشته باشید، از ای�ز
گ

جهت  ترویج  امنیت و ارتقای فعالیت های فرهنیک  •
ز فعالیت ها�ی به نحو مناسب و شایسته ای مد نظر قرار داده یم شود. موارد در چن�ی  

ز ممکن است.  ش جنیس سالم، فقط با رضایت و تمایل طرف�ی ز به یاد داشته باشید که آم�ی  •
اییط  یم   به یاد داشته باشید که شما حق دارید که حدود  و مرزهای خود را داشته باشید و در هر رسش  •

توانید از قبول آنچه که برای انجام آن تماییل  ندارید، اجتناب کنید.   
ز محافظت   به یاد داشته باشید که هرگز قربا�ز خشونت و آزار و اذیت جنیس مقرص نیست و همچن�ی  •

از خود در برابر اعمال فوق  همیشه امکانپذیر نیست.   
، اماکن عمویم و یا مراکز   ن�ت تمرین کنید که در برابر تماس های ناراحت کننده در شبکه های این�ت  •

آموز�ش چگونه عمل کنید.   
ن�ت رس یم زنید. مطالب ناراحت کننده و نامناسب را به مدیریت   دقت کنید که به چه کانالهای این�ت  •

کانال گزارش دهید.   
اک یم گذارید، به دقت برر� کنید.  نت  به اش�ت مطالب مربوط به خود  و یا دیگران را که در این�ت  •

با نزدیکان و یا سایر  افراد مورد اعتماد در مکان ها و ساعتهای امن شبانه روز رفت و آمد کنید.  •

 naisenvakivalta.fi 
miessakit.fi

در مورد موضوع صحبت کنید و درخواست کمک کنید   •
ز از مددکار اجتمایع و روانشناس مرکز آموز�ش درخواست کمک کنید.  همچن�ی  •

https://naisenvakivalta.fi
https://naisenvakivalta.fi
https://miessakit.fi


 
 

NO
 

Take action against bullying, harassment, 
discrimination and other kinds of violence. 

to all violence!

ی از  این بروشور حاوی بخیسش از مطالب موجود در وب سایت شورای میل آموزش )Opetushallitus( در رابطه با پیشگ�ی
اذیت و آزار، مزاحمت، تبعیض و خشونت یم باشد. فعالیت این وب سایت مبت�ز بر طرح عملیا�ت وزارت فرهنگ و آموزش در 

ز ی از اذیت و آزار، خشونت و مزاحمت https://okm.fi/kiusaamisen-ehkaisemisohjelma و همچن�ی جهت پیشگ�ی
است.  اتژی میل در رابطه با کودکان         https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163541اجرای اس�ت

ی برای مقابله با خشونت علیه زنان است.  ز جزو برنامه وزارت دادگس�ت این بروشور همچن�ی
https://oikeusministerio.fi/naisiin-kohdistuvan-vakivallan-torjuntaohjelma

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163541

