راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای درﻣﺎﻧﮕﺮان :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

 Rafa from Brazilﻋﮑﺲ:
راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای درﻣﺎﻧﮕﺮان
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮخ ﻧﯿﮏﻣﺮام
اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎدر
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﯽ ﺧﻄﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﺪی از ﻓﺸﺎر روﺣﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺳﻮی ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ زوج ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻓﺮد،
ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل وی .ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد ،اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺎﻣﻼن ﻣﺬﮐﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن زن
ﻣﯽﭘﺮدازد.
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ» .دﻟﯿﻞ« ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ.
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺮ روی ﻋﺎﻣﻼن و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﺪ.
ﺗﻼش زن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ ﻣﺮد ﺷﻮد و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ درﻣﺎن
از ﺳﻮی زن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﭘﺎرهای از ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد زن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ در روﻧﺪ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺮد اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
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اﻫﺪاف
ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ
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اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺗﻐﯿﺮات ﭘﺎﯾﺪار ،ﻓﻌﺎﻻن در ﻫﺮ دو زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ را درک ﮐﺮده ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺧﻮد
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻮﺗﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر درﻣﺎﻧﮕﺮان
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎزره ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺪارس و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺗﻮﺟﻪ :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﯿﻖ دو ﻣﺸﮑﻞ اﻋﺘﯿﺎد و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺗﻮﺟﻪ :اﮔﺮ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ دردﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ ،زودﺗﺮ از زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل آن ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه
اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﮐﺮده در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ:
ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺖ ﺑﺮ روی ﺻﻮرت ،ﮔﺮدن ﯾﺎ ﮔﻠﻮ آﺳﯿﺐ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﻧﺪادن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺎت
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﭘﺲ از ﺗﺮک ﻫﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﯾﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ دارﻧﺪ
ﻣﺸﮑﻼت دوران ﺑﺎرداری
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ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زن در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ .آﯾﺎ ﻣﺮد:
زن را ﻣﻨﺰوی ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
زن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟
ﮐﻨﺪ؟ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ زن ،ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽ
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ﮐﻮدک آزاری ﻧﯿﺰ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﭘﺪراﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در
ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻫﺸﺪار :ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان
اﮔﺮ زﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ اﻃﻼع داد ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارد ،درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ:
اﻣﻨﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ زن از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﭼﻪ او در ﻃﻮل درﻣﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ از اﻣﻨﯿﺖ او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ:
ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده وﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮدن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ،در ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ او ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد .اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ واﻗﻒ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻧﺪ:ﺑﻪ زن اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف او را ﺑﺎور ﮐﺮده
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ او اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ از زﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ:ﮔﺰﯾﻨﻪ
درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .درﻣﺎﻧﮕﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ازﺟﻤﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻢ زداﯾﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺷﺮوع درﻣﺎن اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

●

●

●

●
●

ﻃﺮاﺣﯽ درﻣﺎن ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن

در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری اﮔﺮ زن در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ:
از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ دور ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﻧﻮاع ﺳﻼح ﺳﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﻗﻮ در دﺳﺘﺮس ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار دارد.
از ﺣﻤﺎم ،ﮐﻤﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺤﺪود دور ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ دام ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
ﺑﻪ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺮود ﮐﻪ دارای ﭘﻨﺠﺮه ﯾﺎ دری ﺑﺮای ﻓﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺮود ﮐﻪ در آن ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن درب را ﺑﺮ روی ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻗﻔﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﺪ و ﻧﺎم اﻓﺴﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ دوﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﭘﻠﯿﺲ ،وﻗﺎﯾﻊ را ﺑﺮای اﻓﺴﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺟﺮاﺣﺖ ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
از ﺟﺮاﺣﺎت ﯾﺎ ﮐﺒﻮدیﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه زﻧﺎن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﺎری دﻫﻨﺪ.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

زﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ:
ﺑﺪاﻧﻨﺪ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان درب آن را از داﺧﻞ ﻗﻔﻞ ﮐﺮد ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﻣﺮدی ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﻗﻔﻞ درب را ﻋﻮض ﮐﺮده ،ﺑﺮای ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﻗﻔﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
راه ﻓﺮاری ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن راه را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﺎد دﻫﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت دﯾﺪن ﻣﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ
ﮐﺮﮐﺮه ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺗﻠﻔﻦ دو ﺑﺎر زﻧﮓ زد ،ﯾﺎ ﭼﺮاﻏﯽ ﺧﺎص روﺷﻦ ﺷﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد.
وﺳﺎﯾﻞ ﺿﺮوری را ﺑﺮای زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ در ﺳﺎﮐﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،آن ﺳﺎک را در ﻣﮑﺎن اﻣﻨﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ
دوﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ،ﮐﻠﯿﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارم ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی دادﮔﺎه ،ﭘﺎﺳﭙﻮرت ،ﺳﻨﺪ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داروﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد
را در ﺳﺎﮐﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎره ﺧﻮد را از ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪن ﺑﺮ روی ﺗﻠﻔﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ.
از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﮔﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
دﻓﺎع ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ دوره
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ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ:
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن وارد درﮔﯿﺮی ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و آدرس ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم درﮔﯿﺮی ﻫﻤﻮاره از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ دور ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از اﺣﮑﺎم دادﮔﺎه را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ و از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ از ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدن ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺴﭙﺎرﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎدر ﺟﺎ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ رﻣﺰ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ از ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎد دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت دﯾﺪن ﻓﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺒﺮ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﮐﻪ آدرس و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺎدر را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﯽ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ.
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ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ از ﻧﻘﻄﻪای ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺧﺮﯾﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺴﺘﻪ ،ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﺎﻧﮑﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه و ﺷﻤﺎرهﻫﺎی اﺿﻄﺮاری را ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮ روی آن ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ:
ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﮑﺲ ﻣﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ و دوﺳﺘﺎن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن زن ﺑﺮای ﻣﺮد ﻣﻬﺎﺟﻢ دﺷﻮارﺗﺮ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﻬﺎر ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﻨﺪ.
از ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎ اﺗﻮﺑﻮس آﻧﺎن را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﯿﺎم ﺗﻠﻔﻨﯽ او ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ او را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
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اﺳﺘﻔﺎده زن از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺣﮑﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻋﺪم ﺗﻌﻘﯿﺐ
زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ:
از ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﮐﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

●
●

در ﺑﺴﯿﺎری اﻣﺎﮐﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ:
ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ از زن و ﮐﻮدﮐﺎن دور ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﻮﻗﺖ دﻫﺪ و ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺎدر ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﭙﺮدازد.
ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻬﺎﺟﻢ را در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮدن وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرود ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻨﺰل و ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺪﻫﺪ.
ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎزﭘﺮوری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﺎﺟﻢ را از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر وی ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺳﻠﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ.

●
●
●
●
●
●
●
●

در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ:
ﻋﮑﺲ ﺟﺮاﺣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮای ﺑﺮدن ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآﯾﺪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
از ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت در اداره ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
از ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺮد ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮد در ﻫﺮ زﻣﺎن در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺒﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﯾﺎ آﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﻃﻼع دﻫﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪه دادﮔﺎه را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺣﮑﻢ را در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
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رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﺰاﯾﯽ
زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ:
ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﮔﺰارﺷﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺟﺮاﺣﺎت را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﻧﺎم ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ.
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮای آزار و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ دادﺳﺘﺎن را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
از دادﺳﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮوج ﻣﻬﺎﺟﻢ از ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺒﺮ دﻫﺪ.
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اﻣﻨﯿﺖ در دادﮔﺎه
زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ:
در دادﮔﺎه ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ از ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﻬﺎﺟﻢ( دور ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .زﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده او ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻓﺎﻣﯿﻞ ﯾﺎ دوﺳﺘﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهی آﻧﺎن در ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺻﻮرت ﺗﺮس از ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ دادﮔﺎه را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﺧﺮوج از دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در دادﮔﺎه ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ آﻧﺎن زودﺗﺮ دادﮔﺎه را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﻬﻢ در ﺣﺎل ﺗﻌﻘﯿﺐ آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽروﻧﺪ ،اﺣﮑﺎم را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت اﻋﺘﺒﺎر دارﻧﺪ.
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ﻣﺴﺎﺋﻞ رواﻧﯽ
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از درﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ زن ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻋﺘﯿﺎد ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ زوج ﺧﻮد
ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮراد زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮد ﺑﻮدهاﻧﺪ .رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ
ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ در درﻣﺎن آﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﻨﯿﺎدی دارد.
( ،ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﮑﺮدن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺑﺎور ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ،ﻫﻤﻪ ﻣﻮاردی» (PTSDاﺧﺘﻼل ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ«
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در روﻧﺪ درﻣﺎن و ﺑﺎزﭘﺮوری وی ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ و در ﻃﻮل درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎزﭘﺮوری در آﯾﻨﺪه
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﭘﺲ از ﺗﺮک ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر زﯾﺮ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺟﺎ آوردن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد در ﻃﻮل درﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای دارﻧﺪ.
ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد.
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ازﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده اﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﺧﺸﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل
دوران درﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
او ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﻫﺎی آﯾﻨﺪهدرﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ:ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
زﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن را در راه ﺗﺮکﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺠﺪد از ﺳﻮی ﻣﺮدی ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ:
ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ وی ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ آن ﺿﺮورت دارد.
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ﻣﺴﺌﻠﻪ آزار و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺖ آزار ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮدک در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮان از وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ
ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای در آن درﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮان در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن را در ﻣﻮرد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﮐﻮدک آزاری ﯾﺎ آزار ﺟﻨﺴﯽ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
ﺳﻮی اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﺰارش آزار ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آزار ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻮی زوج ﺧﻮد را ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ.
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻓﺮد ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮔﺰارش ﮐﻮدک آزاری ﺑﺮ روی ﺧﺎﻧﻮاده ﺿﺮورت دارد.
اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
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ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺪدﮐﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺸﺴﺘﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎران ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎه در ﮐﻨﺎر اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ درﻣﺎﻧﮕﺮان در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎدر
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﺣﻤﺎﯾﺖ از او ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎاﻣﯿﺪی او در ﻣﻮرد ﺑﺮ آورده ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه او ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
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روشﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺳﻮاﻻت ﺑﺮای ﭘﺮﺳﯿﺪن از ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن
ﻫﺸﺪار :در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮال ﮐﺮدن از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﯽ را ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺗﻼش ﻧﮑﻨﺪ
ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﮔﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
ﺳﻮاﻻت:
( اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ…ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﺘﮏ زدن زن )دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ وﺑﻌﻀﯽ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ رواﻧﯽ ﺑﻮدﯾﺪ )ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻓﺮﺿﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ( ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ؟
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
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ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺒﯽ زده اﺳﺖ؟ )اﮔﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﮑﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺎﺷﺪ(.
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن آﺳﯿﺒﯽ رﺳﺎﻧﺪهاﯾﺪ؟
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»ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﻗﺮارداد
ﻣﻬﺎﺟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار دادی اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ای ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ »ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ« زﻧﻨﺪ .ﻗﺮار دادﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻤﯽ
ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎراﯾﯽ دارد .در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،اﯾﻦ ﻗﺮار داد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪف رﻓﺘﺎری
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
دام در درﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  12ﻗﺪﻣﯽ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺻﻮﻟﺸﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻋﻤﺎل و درک ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در درﻣﺎن و ﺑﺎزﭘﺮوری ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎزی
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ،دﻟﯿﻞ ﺗﺮاﺷﯽ ﯾﺎﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدرک ﻧﺎدرﺳﺖ ،از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ،از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و راﺣﺘﯽ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮوز
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روﺷﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در
ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی درﻣﺎن ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
رﻓﺘﺎرﻫﺎی او را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮارداد ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ از ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
را درک ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
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ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ.ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ زن و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽدرﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﺮای دﻟﯿﻞ ﺗﺮاﺷﯽ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﻨﯿﺪ.
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻬﺎﺟﻢ را در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ او ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ دارد ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ) .ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺸﻮﻧﺖ را از
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺬﮐﺮ در زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ(.
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺸﻢ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻏﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
اﻫﻤﯿﺖ اﻟﮕﻮ ﻗﺮار دادن رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان را در ذﻫﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
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رﺟﻮع دادن و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط
رﺟﻮع
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ ،وی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻓﺮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اداﻣﻪ دادن ﻣﺸﺎورهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺟﻮع دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ رﺟﻮع داده ﺷﻮد .در زﻣﺎن
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﻮﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در دورهﻫﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ .درﻣﺎﻧﮕﺮان آن ﻣﺮﮐﺰﻫﺎ از اﻫﺮم ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن را ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮوری ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
رﺟﻮع ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
اﮔﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪهای ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارد ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﻄﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺎمﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ را ﺑﺮدارد و از ﻣﺪارک ﺧﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎرت ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ،در ﺻﻮرت وارد ﺷﺪن ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا را ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد ،او را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ارﺟﺎع دﻫﯿﺪ.
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ارﺟﺎع ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن
ﮔﺮیﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽدرﻣﺎن و ﺑﺎزﭘﺮوری ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺿﺎرﺑﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ارﺟﺎع دﻫﺪ.
در ﺻﻮرت اﻣﻀﺎی ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒﯽ ،درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در
ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد ،ﺗﺎ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺸﮑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮای ﺿﺎرﺑﺎن و ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ.
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ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ وﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎن ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎزﭘﺮوری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر او ﭘﯿﺶ رود.
درﻣﺎﻧﮕﺮان ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮح درﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪودهدرﻣﺎﻧﮕﺮان ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه دارد ،وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎم اول ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک در آﯾﻨﺪهﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک

در ﻫﻨﮕﺎم اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺪ دارای اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه )ﺑﯿﻤﺎر( ﻣﺤﻮر
ﺟﺎﻣﻊ
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه
وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وزارت ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺮﮐﺰ اﻋﺘﯿﺎد و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ

