Farsi

ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن در اﯾﺟﺎد دوﺳﺗﯽھﺎی ﻣﺛﺑت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد
واﻟدﯾن ﮔراﻣﯽ،
ﮐودﮐﺎن ﺑرای رﺷد و ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن ﺧوب ﻧﯾﺎز دارﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن – از ﺳﻧﯾن ﭘﺎﯾﯾن – ﺑﯾﺎﻣوزﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ دوﺳﺗﺎن
ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،در دراز ﻣدت ﺑﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از آزار و اذﯾت ﻧﯾز ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم ﻣﻌﺗﻘدﻧد دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﮐودک ﻗرﺑﺎﻧﯽ آزار و اذﯾت ﻣﯽﺷود را ﻣﯽﺗوان ﯾﺎ در آن ﮐودﮐﯽ ﺟﺳﺗﺟو ﮐرد ﮐﮫ ﻣورد
آزار و اذﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﯾﺎ در آن ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ ﺧود دﺳت ﺑﮫ آزار و اذﯾت ﻣﯽ زﻧد .وﻟﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ آزار و
اذﯾت ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠول رﻓﺗﺎر ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐودﮐﺎن ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫای از ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﭘوﯾﺎﯾﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣﯾﺎن ﮔروه
ﮐودﮐﺎن اﺳت.
در ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻌﯽ از ﮐودﮐﺎن ﮐﮫ رواﺑط ﻣﺛﺑﺗﯽ ﺣﺎﮐم اﺳت ،ﺳطﺢ ﺗﺣﻣل و اﺣﺗرام ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﮫ ﻗدری ﺑﺎﻻ اﺳت ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن
ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻧﺎم ﯾﺎ ﻗﯾﺎﻓﮫ ی ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﺧود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﺎﻣﻼ ھﻣﺎن ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ھﺳﺗﻧد .و در ﭼﻧﯾن ﺟﻣﻊ
ﻣﺛﺑﺗﯽ ،ﮐودﮐﺎن درک ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھرﮐس ﭼﯾزی ارزشﻣﻧد ﺑرای ﮔروه ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﯽآورد.
ﯾﮏ ﻓرھﻧﮓ ﻓراﮔﯾر ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐودﮐﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﮑوﻓﺎ ﺷوﻧد – و در ﺑراﺑر آزار و اذﯾت ﻣﻘﺎوم اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﻋﻠت
اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ از ﺟﻣﻊ ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐِّل واﺣد ﺣﻣﺎﯾت و ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺧودﺗﺎن
ﮐﻣﮏ ﮐرده اﯾد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘدر ﯾﺎ ﻣﺎدر ،ﺷﻣﺎ اﻟﮕوی ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ھﺳﺗﯾد .وﻗﺗﯽ ھﻣدﻟﯽ و روح ﺟﻣﻌﯽ را در ﮔروه
ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﯾد – و ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دﻟﺳوز و ﺷﺟﺎع ﺑﺎﺷ د و در ﺻورت ﻣﺷﺎھدهی ﻣوارد طرد و آزار ﺑﮫ ﺻورت
ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧد – ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ از آزار و اذﯾت ﭘﯾﺷﮕﯾری ﺷود.
»رھﺎﯾﯽ از آزار و اذﯾت« ھﻔت ﻧﮑﺗﮫ را در اﯾﻧﺑﺎره ﮔردآوری ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘدر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﮐودﮐﺎن – از ﺟﻣﻠﮫ ﻓرزﻧد ﺧودﺗﺎن – اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻣﻊ و ﮔروه ﺧودﺷﺎن ﺗﻌﻠق دارﻧد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾن
ھﻔت ﻧﮑﺗﮫ را ﭘﺷت ھﻣﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ارادﺗﻣﻧد ﺷﻣﺎ،
»رھﺎﯾﯽ از آزار و اذﯾت«

ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻓرزﻧد
ﺧود ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ
دوﺳت ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﺷد
– ﺑرای اطﻼﻋﺎت
ﺑﯾﺷﺗر ﭘﺷت ھﻣﯾن
ﺻﻔﺣﮫ را ﺑﺧواﻧﯾد

درﺑﺎره »رھﺎﯾﯽ از آزار و اذﯾت«
»رھﺎﯾﯽ از آزار و اذﯾت« ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫی ﺿد آزار و اذﯾت اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط »ﺑﻧﯾﺎد ﻣﺎری« و ﺳﺎزﻣﺎن »ﻧﺟﺎت ﮐودﮐﺎن« داﻧﻣﺎرک
اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت».رھﺎﯾﯽ از آزار و اذﯾت« ﺑر ﭘﺎﯾﮫی ﭼﮭﺎر ارزش اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺗوار اﺳت :ﺗﺣﻣل ،اﺣﺗرام ،دﻟﺳوزی و ﺷﺟﺎﻋت .اﯾن ﺷﺎﻣل ﭼﻣداﻧﯽ
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺣﺎوی اﺑزار و روشھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ را ﺗروﯾﺞ ﻣﯽدھد و از آزار و اذﯾت ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﭼﻣدانھﺎ در ﺳﮫ ﻧﺳﺧﮫ
ﻣﺗﻔﺎوت ﻣوﺟودﻧد :ﭼﻣداﻧﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﻧوﭘﺎی ﻣﮭدﮐودک ھﺎ ،ﭼﻣداﻧﯽ ﻣﺧﺻوص ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ و ﭼﻣداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ و ﮐﺎﻧون
ھﺎی ﺑﻌد از ﻣدرﺳﮫ اﺳت.

ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر از ﺳﺎﯾت  friformobberi.dkدﯾدن ﮐﻧﯾد.
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ھﻔت ﻧﮑﺗﮫ ﺑرای واﻟدﯾن

1

ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎزی ﮐﻧد – ھم در ﻣدرﺳﮫ ھم در اوﻗﺎت ﻓراﻏت.
وﻗﺗﯽ ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﺧوﺑﯽ ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد ،روح ﺟﻣﻌﯽ در آنھﺎ ﺗﻘوﯾت ﺷده و از آزار و اذﯾت ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﺷود.
وﻗﺗﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﻗرارھﺎی ﺑﺎزی را ﺑﺎ ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد – از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎ آنھﺎ
ﺑﺎزی ﻧﮑﻧد – ﺑﮫ ﺗﺿﻣﯾن اﯾن اﻣر ﮐﻣﮏ ﮐردهاﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻣﻊ ھﺳﺗﻧد.

2

درﺑﺎره ﮐودﮐﺎن دﯾﮕر ،واﻟدﯾن دﯾﮕر و ﻣﻌﻠمھﺎ و ﺑﺎ ﺧود آﻧﮭﺎ ﺑﮫ طور ﻣﺛﺑت ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
ﮐودﮐﺎن رﻓﺗﺎر واﻟدﯾنﺷﺎن را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدھﻧد ،و اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ،ﻣﻌﻠمھﺎ ،دوﺳﺗﺎن و واﻟدﯾن آنھﺎ ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷﯾد،
ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻧﯾز ھﻣﯾﻧطور ﺧواھد ﺑود .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽ ﺑرﯾد ﯾﺎ از ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽ آورﯾد ،ﺑﮫ ھﻣﮫ – ھم
ﺑزرﮔﺳﺎﻻن و ھم ﮐودﮐﺎن – ﺳﻼم ﮐﻧﯾد  ،و ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد اﺳﺎﻣﯽ ھمﮐﻼﺳﯽ ھﺎی ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد.

3

ھﻣﮫ را در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺷرﮐت دھﯾد
ﺟﺷن ﺗوﻟدھﺎ ﺑرای ﮐودﮐﺎن اھﻣﯾت زﯾﺎدی دارﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺷن ﺗوﻟد دﻋوت ﻧﻣﯽﺷوﻧد و ﯾﺎ وﻗﺗﯽ ھﯾﭻﮐس ﺑﮫ ﺟﺷن
ﺗوﻟد آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽآﯾد ،ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎراﺣت ﻣﯽ ﺷوﻧد .وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯾزﺑﺎن ﺟﺷن ﺗوﻟد ﯾﺎ دﯾﮕر دورھﻣﯽھﺎی ﺷﺎد ھﺳﺗﯾد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ھﻣﮫ
ھﻣﮑﻼﺳﯽ ھﺎی ﻓرزﻧدﺗﺎن را دﻋوت ﮐﻧﯾد – ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ دﺧﺗرھﺎ ﯾﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘﺳرھﺎ را .و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن از ﺟﺎﻧب
دﯾﮕران دﻋوت ﺷده ،ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑرای ﺷرﮐت در ﺟﺷن را در اوﻟوﯾت ﻗرار دھﯾد.
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ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد ﺗﺎ اﮔر ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎﻧش ﻗرﺑﺎﻧﯽ رﻓﺗﺎر ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺷد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھد
ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﻧد از ﮔروه ﺟدا اﻓﺗﺎدهاﻧد ،ﺑﮫ دﺳت ﯾﺎری و دﻋوت از ﺳوی ﯾﮏ دوﺳت ﻧﯾﺎز دارﻧد .وﻗﺗﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن
ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ،او را ﺗﺣﺳﯾن ﮐﻧﯾد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﺷﺟﺎﻋت ﻧﮫ ﮔﻔﺗن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و در ﮐﻣﮏ
ﮐردن و دﻟداری دادن ﺑﮫ دﯾﮕران ﺧوب ﻋﻣل ﮐﻧﻧد  ،اﯾن ﮐودﮐﺎن از درون رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

Farsi

5
ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺷﺎن دھﯾد
ﮐودﮐﺎن ﻣﯽداﻧﻧد ﭼﮕوﻧﮫ از رﺳﺎﻧﮫھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد اﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ درک درﺳﺗﯽ از آن ﻧدارﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑزرگﺳﺎﻻن ﻧﯾﺎز دارﻧد .ﮐﻧﺟﮑﺎو ﺑﺎﺷﯾد و ﺧودﺗﺎن ﻧﯾز ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد – و ﺑﺎ ﻓرزﻧد ﺧود درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم
در دﻧﯾﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻧﯾز رﻋﺎﯾت ﺣﺎل دﯾﮕران را ﺑﮑﻧﯾم ،ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

6

اﮔر ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻧﺎراﺣت اﺳت ،ﻣوﺿوع را ﺑﺎ او ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻓرزﻧدﺗﺎن را ﺟدی ﺑﮕﯾرﯾد ،اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ در ھر ﻣﺎﺟراﯾﯽ ﺣداﻗل دو طرف وﺟود دارد.
ﺑﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﻧظر ﺑﮕﯾرد آﯾﺎ ﮐودﮐﺎن دﯾﮕر ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮏ اﺧﺗﻼف را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕر ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ
ﺧﯾر ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﻗﺑل از واﮐﻧش ﺑﮫ ﯾﮏ اﺧﺗﻼف ،ﺑﺎ دﯾﮕر واﻟدﯾن ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
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اﮔر دﯾﮕر واﻟدﯾن درﺑﺎره ﭼﺎﻟشھﺎی ﻓرزﻧدﺷﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎ روی ﺑﺎز و ﻣﺛﺑت ﺟواب دھﯾد
ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧدش ﻧﺎراﺣت اﺳت ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺑراﯾش ﺳﺧت اﺳت و ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ
ﻗرارھﺎی ﺑﺎزی و دوﺳت اﺣﺗﯾﺎج دارد .ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺷﺎن دھﯾد و ﺑﺎ روی ﺑﺎز ﺟواب دھﯾد – اﯾن ﮐﺎر ﻣوﺿوع را ﺑرای ھﻣﮫ آﺳﺎنﺗر
ﻣﯽﮐﻧد.

