
 خشونت در روابط نزدیک
خشونت در روابط نزدیک به معنی خشونت یا تهدید برای خشونت است که توسط یکی از نزدیکان یا  

 یکی از افرادی که در گذشته به شما نزدیک بوده است، صورت می گیرد.   
 

اصطالح خشونت در روابط نزدیک، در برگیرندۀ همه انواع خشونت در میان انسان های است که در حال حاضر  

عاطفی و نزدیک با همدیگر می باشند یا هم در گذشته دارای چنین روابط بوده اند.  این موضوع هم   دارای روابط

برای همسران، افراد همزیست، دوست پسر و دوست دختر و هم برای والدین، خواهر و برادر یا دیگر نزدیکان اعتبار 

 ف و فرهنگ ها به وقوع می پیوندد.دارد. خشونت در روابط نزدیک در میان همه طبقات اجتماعی، سنین مختل

 

معموالَ در آغاز یک رابطه خشونت روانی یا جسمی وجود ندارد.  این اکثراَ به تدریج بوجود می آید.  اما خشونت 
هرگز یک شیوه برای اظهار محبت نیست.  نظر به قانون تهدید نمودن یا استفاده از خشونت در برابر یک فرد جرم  

ر معرض خشونت قرار می گیرد، هرگز تقصیر شما نیست.  مسئولیت همیشه بر عهدۀ همان  می باشد.  اگر شما د
 شخص است که خشونت را انجام می دهد. شما حق دارید یک زندگی فارغ از خشونت داشته باشید. 

 
 با ما تماس بگیرید 

 
خشونت یا دیگر انواع تجاوزات قرار  مسئولیت دارد تا به افراد که در خانواده در معرض ادارۀ امور خدمات اجتماعی 

 می گیرند، کمک نموده و از آنها حمایت نماید.

 16:30تا   08:00در جریان روز به ادارۀ امور خدمات اجتماعی مراجعه نمایید و یا با آن تماس بگیرید: 
 Almliden, Almgatan 2 i Bjuvآدرس برای مراجعه: 

 )تقاضا صحبت با مشاور امور اجتماعی موظف را نمایید( 042ـ   45 85 000شمارۀ تیلفون: 

 

 ادارۀ امور خدمات اجتماعی می تواند در این موارد کمک نماید:

 مشورت و حمایت  •
 گفتگو های حمایتی  •
 ارزیابی خطر و محافظت  •
 کمک در تماس با ادارات دیگر  •
 حمایت اقتصادی •
 خانۀ امن  •

 
Bjuvs Öppenvårdscentral )برای افراد که در معرض خشونت قرار گرفته   )کلینیک صحی مستقل بییووس

 اند، گفتگو های حمایتی را ارائه می نماید.  
 

   Bjuvدر  Mejerigatan 1آدرس برای مراجعه: 

 )بر اساس گرفتن وقت( 16:30تا  08:00اوقات کار: دوشنبه ـ جمعه ساعت 

 042ـ   45 85 699شمارۀ تیلفون: 

 

Terrafem یک خط سراسری تیلفون عاجل است برای زنان خارجی.  بخش عاجلTerrafem   برای زنان، در
 زبان صحبت می نماید.  74مجموع به 

 به پولیس زنگ بزنید!  112در هنگام خطر عاجل یا در هنگام خشونت جاری، به شمارۀ 

 

https://www.terrafem.org/

