درسویدن زندگی کردن
برای شما که به سویدن تازه وارد هستید ودرکمیون الینگسوس زندگی میکنید.

Dari

این نشریه برای شما که به سویدن تازه وارد هستید تبعیض جن�شی پنداشته میشود
و درکمیون الینگسوس زندگی میکنید میباشد و
شامل اطالعاتی میباشد که میتواند برای شما مفید زناشویی
به عقد درآمدن به معنی عرو�شی کردن میباشد.
باشد .ادغام اجتماعی دربارهء خود را متعلق به
جامعه احساس نمودن میباشد .این بدین معنی هرک�شی که درسویدن عرو�شی کند باید که هجده
میباشد که همه خود را برخی ازجامعهء سویدن ساله شده باشد .این درقانون نوشته شده است.
احساس نمایند .بخ�شی ازاین موضوع ،حقوق و قانون درباره همه مردم سویدن میباشد و حتی
وظایف خود را شناختن میباشد .حقوق بشری
برای کسانی که تابعیت سویدن را ندارند .بر
زیربنای قوانین فراوانی درسویدن میباشد .
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خواسته باشند زندگی نمایند .اعالمیه حقوق بشر درقانون سویدن ،ازدواج اجباری ممنوع میباشد؛
شامل همه انسانهای جهان میباشد .
به این معنی که هیچک�شی نمیتواند ک�شی دیگری را
به عرو�شی کردن ناچارنماید .هرک�شی حق دارد با
مساوات درباره برابری میان مرد و زن میباشد .زنان هرنفری که خواسته باشد ازدواج نماید .
و مردان بایستی ازحقوق و امکانات همگون
برخوردارباشند .آنها باید ازقدرت مساوی برای اثر حقوق اطفال
ً
تقریبا درهمه کشورها قوانین و مقرراتی وجود
نهادن درجامعه و برای زندگی خویش برخوردار
باشند .هنگامی که با یک شخص به خاطرمرد بودن دارد که حفاظت کودکان و نوجوانان را میکند .در
یا زن بودنش با وی بدرفتاری میشود ،این مسئله سویدن ،کودکان و نوجوانان هم توسط قوانین

جهانی و هم توسط قوانین ملی حفاظت میشوند.
سویدن ،حقوق و حفاظت اطفال را دربرابرتهدید
بسیارجدی میگیرد .سویدن پیمان جهانی حقوق
اطفال را دستخط نموده است .درپیمان حقوق
کودکان ،مقرراتی درج میباشد که باید ازحقوق
اطفال حفاظت شود .این بدین معنی میباشد که
طفل را ازجمله دربرابرتبعیض محفوظ نگه
میدارد ،که طفل حق داشته باشد تا حرف خود را
بزند و حروف وی نیزشنیده شود و او حق دارد که در
برابرخشونت درمنزل مصؤن نگه داشته شود.
اطفال حق دارند تا ازآنان درهنگام اعمال خشونت
پدرو مادرو دیگربزرگها یا ازکسانیکه به این اطفال
رسیدگی نمیکنند مصؤن نگه داشته شوند .
خشونت درروابط نزدیک خانوادگی
درقانون اسا�شی سویدن یک فصل آن قانون
والدین نامیده میشود .بخ�شی ازاین فصل به نام
قانون منع طفل را زدن میباشد که ازسال ١۹٧۹
ً
بدینطرف نافذ میباشد .اوالد را زدن یک واژهء نسبتا
کهنه سویدی میباشد که به معنای به قصد تربیه
نمودن طفلی را زدن میباشد .قانون منع با لت و
ختنه دختررا انجام میدهد میتواند که به زندان
کوب تربیه کردن میگیوید که نباید با اعمال
محکوم گردد .اگرک�شی این عمل را بیرون ازسویدن
خشونت بدنی یا روانی تربیهء یک طفل صورت
انجام دهد بازهم محکوم میگردد .
بگیرد .خشونت بدنی به معنای همه گونه های
خشونت دربرابربدن میباشد .به همینگونه ضربات
آهسته زدن ،ازموی کش کردن و چندی گرفتن
خشونت بدنی گفته میشود .
ختنهء دخترانه
دربرخی ازکشور ها شرمگاه دختررا ختنه کردن
معمول میباشد.ختنه دختربه معنای این میباشد
که برخی ازقسمت بیرونی شرمگاه دختررا قطع
میکنند .ختنه نمودن دختردرسویدن ممنوع
میباشد .قانون میگوید که یک دخترنباید ختنه
شود هرچند که او خودش بخواهد .کسیکه عمل

حقوق کودکان درجامعه ):(BRIS
مشخصات تماسهای مهم
شماره تلیفون کمک ١١٦ ١١١
اداره خدمات اجتماعی :شماره تلیفون  ٦١ ٦٠ ٠٠ـ  ٠٣٢٢کودکان میتوانند که اینجا زنگ بزنند و با یک نفربزرگ در
بارهء هرچی خواسته باشند صحبت کنند .برای معلومات
اداره خدمات اجتماعی درمجموع با تدارکات اجتماعی
رضاکارانه مانند مشوره دهی ،حمایت و درمان کارمیکند .بیشترنگاه کنید به سایت www.bris.se :
اداره خدمات اجتماعی ازجمله برای حمایت اطفال و
ن
ق
حقو کودکان درجامعه شماره تلیفو مرکزی٥٠ ٥٠ :
نوجوانانی که دچارخطرمیگردند کارمیکند و همچنان
کمک برای خانواده های پرور�شی ،کمک درهنگام خشونت  ٥٠ـ٥٠ ٥٠
 ٠٧٧١ـ (BRIS) ٠٧٧١
اگرکه شما پرسشهائی درباره فرزند خود یا فرزند کس
درروابط نزدیک خانوادگی ،کمک برای معتادان ،کمک
برای عقب افتاده های ذهنی و کمک درحقوق امور
دیگری داشته باشید .برای معلومات بیشترنگاه کنید به
خانوادگی ارائه میدارد .
سایت
www.bris.se :
زنگ خطرواقعات عاجل ) :(SOSشماره تلیفون  ١١٢تیرا ِفم ) :(Terrafemشماره تلیفون  ٥٢ ١٠ ١٠ـ ٠٢٠
چنانچه خود را درمعرض خطراحساس کنید ،دستخوش تیرا ِفم یک سازمان غیرانتفاعی میباشد که برای بانوان
حادثه ای شوید یا به کمک فوری نیازداشته باشید ،به خارجی تبارکه دچارخشونت میشوند میباشد .ازشماره
تلیفون اضطراری تیرا ِفم برای زنان ،توسط مکامله و
شماره
تلیفون  ١١٢زنگ بزنید .برای معلومات بیشترنگاه کنید به مشوره به زبان مادری شان کمک ارائه میگردد .برای
معلومات بیشتر
سایت www.sosalarm.se :
نگاه کنید به سایت www.terrafem.org :
رهنمای خدمات امور صحت :شماره تلیفون ١١٧٧
راه گریز :شماره تلیفون  ١٦ ٠۹ ٢۹ـ ٠٧٠٧
اگربیمارشوید و به مشورهء درمانی نیازداشته باشید،
راه گریزخدمات رایگان کمک و درمان را برای زنان و
رهنمای خدمات امور صحت به پرسشهای شما پاسخ
میدهد ،تشخیص ضرورت را نموده و شما را به کلینیک مردهائی که دچارخشونت درروابط نزدیک خانوادگی خود
شده اند و یا ازخشونت کارمیگیرند ارائه میدارد .برای
مطابق به ضرورت شما رهنمایی میکند .دررهنمای
خدمات امور صحت ،پرستارهای واجد شرایط عالی و با معلومات بیشترنگاه کنید به سایت www.utvag.com :
تجارب فراوان کارمکنند .برای معلومات بیشترنگاه کنید
به سایت www.117.se :
سایت معلومات درباره سویدن www.informationsverige.se
این سایت برای شما که درسویدن تازه وارد هستید
پولیس :شماره تلیفون ١١٤ ١٤
میباشد تا به ساده و سریع ،درباره جامعه سویدن
اگرشما پرسش یا اشارهء کمک دهی داشته باشید که
اطالعات بدست بیاوردید .برای معلومات بیشترنگاه
.بخواهید با پولیس درمیان بگذارید
کنید به سایت www.informationsverige.se
همین شماره برای دفترعاجل اداره خدمات اجتماعی
میباشد که درهنگام تعطیالت و تعطیالت عمومی و پس از
ساعات کاری دفاترخدمات اجتماعی ،اینجا به مشکالت
عاجل رسیدگی میکند
برای معلومات بیشترنگاه کنید به سایت www.polisen.se :

