
 

 ؟دیا هدش عقاو تنوشخ دروم دوخ یلبق ای یلعف رسمھ طسوت و دیتسھ نز امش
 
 رفن 38000 ،دنوشیم عقاو تنوشخ دروم دوخ رسمھ طسوت لاس رھ نز رفن 70000 لقادح .دیتسین اھنت امش
 .دنتسھ ھناخ رد تنوشخ دھاش لاس رھ کدوک رفن 30000 زا شیب و دنوشیم عقاو یکیزیف تنوشخ دروم
 .تسا نادنز ای ھمیرج نآ مرج و تسا عونمم کرامناد رد یحور و یکیزیف تنوشخ
 
 رد ھک دینک تکرش ییامنھار هرود کی رد ای و دینک ھعجارم نما ھناخ کی ھب دیناوتیم کمک تفایرد یارب
 .دینک یگدنز نما ھناخ رد تسین مزال تلاح نیا
 

 
 

 
 

 
 
 
 نما ھناخ رد تماقا ناکما
 رسارس رد نانز نما یاھ ھناخ زا یکی زا دیناوتیم ناتنادنزرف و امش ،دیتسھ تنوشخ ضرعم رد امش رگا
 تماقا .دیربب دوخ اب ار دوخ نادنزرف دیناوتیم و ،دیورب نما ھناخ ھب دیراد قح ھشیمھ .دیریگب کمک روشک
 ھک ینادنزرف و دنا هدوب تنوشخ دروم ھک لاس 18 یالاب نانز ھمھ یارب تسا یتالیھست ،نانز نما ھناخ رد
 نات نادنزرف و امش اجنیا رد .دینک یم تفایرد ییامنھار و ھجوت ،کمک ،نما ھناخ رد امش .دنروآ یم دوخ اب
 رد .دیبایب تنوشخ زا ندش جراخ یارب ار دوخ هار ھک دوشیم ییامنھار و کمک امش ھب و دیراد تینما
 .دننکیم یگدنز نما یاھ ھناخ رد کدوک 1900 دودح و نز 2000 دودح ھنایلاس کرامناد
 
 علطم و دیریگب ییامنھار و کمک و دیریگب سامت 1888 هرامش اب دیناوت یم یزور ھنابش تروص ھب امش
 یتروص رد ،روشک رد یرگید یاج ای و – دراد دوجو یلاخ یاج امش کیدزن نما ھناخ مادک رد ھک دیوش
 .دیشاب ھتشاد زاین نآ ھب ھک
 

 
 

 ییامنھار هرود رد تکرش ناکما

 ،دیراد کمک ھب داح و یروف زاین رگا
 دیریگب سامت 112 هرامش اب

 

 نودب« زکرم زا کمک تفایرد یارب
 ھب دیناوتیم »دینک یگدنز تنوشخ

 1888 هرامش اب یزور ھنابش تروص
 دیریگب سامت



 تکرش )ییاپرس ییامنھار حالطصا ھب( ییامنھار هرود رد ناگیار تروص ھب ھک دراد دوجو زین ناکما نیا
 ای یکیزیف تنوشخ ضرعم رد دوخ یگدنز رد ھک تسا ینانز ناگتسب و نانز یارب اھ هرود نیا .دینک
 ساسارب و تسا یدرف یوگتفگ ھسلج تروص ھب ،ییامنھار هرود کی .دنتسھ تنوشخ رگید عاونا ای یحور
 یدراوم رد و وربتسلاھ ،گنیلاک ،سانر ،دتسگنیر ،گاھنپک یاھرھش رد اھ هرود نیا .تسا درف رھ یاھزاین
 .دوشیم لیکشت نیالنآ تروص ھب

 
 sigdettilnogen@danner.dk   لیمیا ای 33330047 نفلت :گرزب گاھنپک
 ps@ringsted-krisecenter.dk   لیمیا ای 51721127 نفلت :دسگنیر
 sig-det-til-nogen@randers.dk   لیمیا ای 23995835 / 23995837 نفلت :سانر
 sigdettilnogen@koldingkrisecenter.dk   لیمیا ای 75531781 نفلت :گنیلاک
 sdtn@holstebro.dk   لیمیا ای 22784568 نفلت :وربتسلاھ
 

 

 ھناخ رد تنوشخ دروم رد
 
 دوشیم هرمزور یگدنز زا یشخب تنوشخ
 ظاحل زا ار نز ،تنوشخ .دوشیم هرمزور یگدنز یعیبط ءزج و رفن ود نیب ھطبار زا یشخب جیردتب تنوشخ
 ثعاب نیا .دھد صیخشت ار یعیبط ریغ و یعیبط نیب قرف دناوتیمن رگید نز رورم ھب و دنکیم ناوتان یحور
 ریصقت تنوشخ ھک دنکیم روصت نز بلغا .دنک کرت ار دوخ نشخ رسمھ ھک دوش تخس نز یارب ھک دوشیم
 .تسا لوئسم نآ دروم رد دوخ و تسا شدوخ
 
 ناکدوک و ھناخ رد تنوشخ
 ھب الثم .دنوش یم هداد تلاخد نآ رد ای و دنونش یم ،دننیب یم تسھ ھناخ رد ھک ار یتنوشخ بلغا ناکدوک
 ھب تنوشخ ندید ھک دھدیم ناشن اھ یسررب .دھدیم تکرش نز ھیبنت رد ار ناکدوک ،درم ھک تروص نیا
 ناشن دوخ زا ار یمئالع نامھ یدراوم رد ناکدوک .دنزیم ھمدص ،ندش عقاو تنوشخ دروم یهزادنا نامھ
 .دندادیم ناشن ،دندوب ھتفرگ رارق یکیزیف رازآ دروم ناشدوخ رگا ھک دنھدیم
 

 تنوشخ فلتخم یاھ لکش
 .دینیب یم ار تنوشخ فلتخم عاونا زا ییاھ ھنومن اجنیا رد .دشاب ھتشاد یفلتخم یاھ لکش دناوتیم تنوشخ
 
 یکیزیف تنوشخ



 شالت ،اھ ھلپ نییاپ ھب ای راوید یور ندرک ترپ ،ندز دگل ،نداد ُلھ ،ندز :یکیزیف تنوشخ یاھ ھنومن
 و اذغ ،باوخ زا نز ندرک مورحم رگید یاھ ھنومن .ھحلسا اب تنوشخ ای و وقاچ ھبرض ،ندرک ھفخ یارب
 .تسا یندیشون

 
 یحور تنوشخ
 نارگید یارب ھشیمھ یحور تنوشخ .تسا رسمھ اب ھطبار رد تنوشخ لکش نیرت جیار یحور تنوشخ
 و دوشیم لامعِا دیدھت تروص ھب یحور تنوشخ .درادن ناوختسا یگتسکش و ندب یدوبک نوچ ،تسین راکشآ
 .دریگ رارق موادم داقتنا و دادیب و داد دروم نز تسا نکمم .دریگیم رارق ریقحت ای نیھوت دروم نز ھکنیا ای
 ندرک راک زا درم الثم .دنک لرتنک ار نز و هدومن یدوسح و دنک یراددوخ نز اب ندز فرح زا دیاش درم
 .دنکیم یریگولج شاهداوناخ و ناتسود ندید زا ای نز
 
 یسنج تنوشخ
 ھب تسا نکمم نیا .درادن لیم نآ ھب ھک دوش یسنج یراک ھب روبجم نز ھک تسا یتقو یسنج تنوشخ

 عون یسنج یاھراک .درادن تسود نز ھک سکس زا یعون ای دشاب نز لیم فالخرب سکس ھب رابجا تروص
 .یرگیپسور ھب رابجا ای و نشخ ِدرم ِناتسود اب سکس ھب نز ندرک روبجم لثم ،تسا نکمم زین رگید

 
 یداصتقا تنوشخ
 .دھدب درم ھب ار دوخ راک دزمتسد ھک دوشیم روبجم نز ای و دوشیم یریگولج لوپ ھب نز یسرتسد زا الثم
 نکمم زین تلاح نیا .دھدب یبیجوت لوپ و اذغ یارب لوپ ھک ھنک شھاوخ درم زا دوش روبجم نز تسا نکمم
 .دنک ماو نتفرگ ھب روبجم ار وا و دنک داجیا یھدب نز مان ھب ،نشخ درم ھک تسا

 
 یدام تنوشخ
 یدایز شزرا نز یارب ھک ار ییاھزیچ درم الثم .تسا نز لیاسو و لاوما دروم رد تنوشخ عون نیا
 اپ اب ار اھ ھچب یاھ یزاب بابسا ای و دزادنا یم نوریب ھب هرجنپ زا ار وا رتویپماک الثم .دنکیم بارخ ،دنراد
 .دنک یریگولج شیاھزیچ ھب نز یسرتسد زا درم تسا نکمم .دنکیم ھل

 
 تمحازم و بیقعت
 ای و لیمیا ،ھمان ،کمایپ ،ینفلت سامت اب الثم .دھدیم ناشن ار دوخ یفلتخم یاھ تروص ھب تمحازم و بیقعت
 دنک تفایرد ار ییاھ ھتسب نز و دھد شرافس نز مسا ھب ار یزیچ درم تسا نکمم .راوید و رد یور نتشون
 .دتفایب هار وا لابند و دشاب ھتشاد رظن تحت ار نز درم تسا نکمم .تسا هدادن شرافس شدوخ ھک
 
 لاتیجید تنوشخ



 درم الثم .دوشیم ماجنا نیالنآ تروص ھب طقف یلو تسا یداع تمحازم و بیقعت ھیبش رایسب لاتیجید تنوشخ
 .دنکیم دیدھت دروم نیا رد ای و دنکیم شخپ یعامتجا یاھ ھکبش رد ار یتخل الثم یصوصخ یاھ سکع
 ھب طوبرم »نیبب ارم ناکم« قیرط زا ای دشاب »نک ادیپ ارم نوفیآ« متسیس قیرط زا نز بیقعت تسا نکمم
 .دنک بصن سا یپ یج هدنتسرف کی یناھنپ تروص ھب درم ھک تسا نکمم ای و ،دشاب تچپنسا

 

 دیا هدش عقاو تنوشخ دروم ھک امش ھب ھیصوت
 .دینک ادیپ lokk.dk تیاس رد ار نفلت هرامش ،دینزب گنز نما ھناخ نیرتکیدزن ھب •

 تاعاس ھمھ رد .دیریگب سامت 1888 یرسارس نفلت هرامش اب »دینک یگدنز تنوشخ نودب« زکرم ھب •
 .دنتسھ امش ھب کمک هدامآ زور ھنابش

 زا لبق ،دیناوتیم رگا .دینک کمک یاضاقت و ھعجارم نما ھناخ کی ھب یروضح تروص ھب دیناوت یم •
 دینزب گنز ندمآ
 نودب« زکرم ای نما ھناخ کی ھب ھک دیھاوخب اھنآ زا و ھتفرگ سامت لیماف ای تسود کی اب دیناوتیم •

 .دنریگب سامت 1888 هرامش اب »دینک یگدنز تنوشخ

 مادک ھک دنناد یم اھنآ ،دینزب گنز 1888 هرامش ھب .دیشاب عیرس تکرح هدامآ و دیدنبب ار دوخ فیک •
 دراد یلاخ اج نما ھناخ

 .دیریگب سامت 112 هرامش اب سیلپ اب دیاب ،دیتسھ داح و یروف رطخ رد رگا •
 
 
 


