
 

 

 

   
   

 
  

 

 
 

  
 

  

Information till barn om barnäktenskap 

Dari 

ت ارمقرین انیدسور د– لطفاأجاودزا
رد ادد وجو

ج اودزالطفک یبا  نیدسور دید نباس چکهی .هستندل طفل سا١٨ ر یزدارفاهمه  نیدسور د

شته ادغت ارفتقاوأیهالیتعافمجانانمکاا،نداخوبسردو دوربمکتب  به درادحق  لطف .کند

ه ندرگیربردجاودزاکیردندرکیگندز.کندشد ر،لمستقر نفک یحیث بند ابتوو  شدبا

 .دربگیه عهدربلطفک یید نباکه  ستایلیتمسئو

 :یدرادحق  شم نیدسور د
ن تادخور گایدشباهتشادنسی جهبطارمشبا دراندهزجااسیچکه،یدریبگیم تصمد خون بددرمورد •

 .یدهانخو
 .یدیناه دفاتساملگی حاز ایریگجلویل ساوزا،یدشور ادهملحاید هاخونیر گا •
.یدینانینجقط س،یدببنیاپاهباردخویرادهملحاید هاخومیرگا •

ند رادر باربی قحقول طفاأهمه  
ن یا.دبوید هاخور ادرخوربققوحنمهزاهم  یدشود خوس نهمجر فنیکشق عاشم  رگاتی حنیدسور د
 .درادرباتعا،همس عکربیا و ،یدتهسپس  یدنکمیس حساإمااید تهست خدمشهکنیمازتی حققوح

 .یدرادارققوحنمه،یدشباهتشادهم  ضییرمماکدیا  حیوریا جسمی نیاتوناماکدم شرگا

یت حمو  ککم
 .یدناتومیه درکفت یاردیت محو کمک ،نکموعی متجاتماخده رادازاهیشهمم ش

ن یدسور دتارمقرو  نیناقو – لاطفأجاودزا
 .دنج کاودزد ارادنل ساس٨١ریزهکرفنیکبا  درانده زجااسیچکهنیدسون یناقوس ساأهب

کند ج ودزابه  رجبومارلطفک یدرانده زجااسچکهی
ر نکایا.ستانی نوقاریغجاودزایاربریگدیرکشوه برفسهبیاربفل طیک  ندادیب رفیا  ندرکربومج
 .دشون اندزهبرنجمند اتومیو  ستامرج

 .ستانی نوقاریغ،شدباج اودزاهیبشهکیاهبطارردندرکگی ندزهبفل طیک  ندرکربومج

د درگینفته ریپذن یدسور د،هیددرگمجانانیدسوز اجرخار دکه  لطفاابا  جاودزا
ن ل ساس٨١ریزنیفرطزایکی  و هیددرگمنجاانیدسوز اجرخار دهکلفاطأبا  جاودزا٩١٠٢یرونل جوز اا
 .دنشوه تفریپذن یدسور دست انممک، ندشباه تشاد
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 .دشوه تخناشبتعمفل طبا جاودزایک  ستانممکهم  زنوهدراموعضی بردماا
ل اس۸۱یلباید ینامین یدسور ددخوج اودزابت ثیضاقاتهکنی مازمشیودرههکست انآلواطش

صی خار یابسیط اشیا  و ندشباهدنوج اودزا۹۱۰۲یرنوجلوازابل قیا یدبانیجوزنناهمچ .یدشباهتشاد
 .دشوه تخناشیت سمرهبم شجاودزاتا  شدباه تشاددجوو

نها آشد بانبتعمریگدنیجوزجاودزارگاهکشد بانآهندریگربردند اتومیل ثامیث بحصخار یابسیط اش
 .دشومیم نجااهنگااجدس یکرهدرمور دعضومون یاردصیتشخ .ندشوی جدقب اعوتحمل م

نی نوقاست رپسیا  نیما،عیمتجاتماخده رادارددخول ئومسند مرکابا  یدنابدت یشبید هاخومیر گا
سیربنمازسابا  یدناتومیل ثامنانوعبنینهمچم ش.یدینابت صحد خوتب مکعی متجارکادمدیا  ،دخو
 .یدریبگستاهم  لفاطأتنجایا  

د یران دل ساس١٥ یر زگر ا
شت اد.دشوفظت محانسی جهبطارشت ادرباربردنها آزاهکند رادقی مطلحق  لسا١٥ ر یزلفاطأههم

 .دشومیهیدمنافل طهبزوتجاه کست امی رجنیا.ستامرج،درادلسا١٥ ریزهککسی  با نسیجهبطار

 .یداهدادمنجااغلطی  رکاه کیست ننآیناعمهب،یداهتشادنسی جهبطارو یدرادلسا١٥ ر یم زر شگا

کمک مشهبو یدناتومیه درکدمتعاواهبهکلگسارزبرفنیک  با ندرکبت صحیق رطزاید ناتومیم ش
هم سیلپوهبیت شکای اربید ناتومین ناهمچم ش.یدینافت یاردکمک  ،نداتومیه درکهیاراهیحمو  

 .یدینافت یاردکمک  

 .ندشباه تشادنی مایت لفوطنارودنها آو دشویت محلفاطأزاهکست انآیاربنیناقون یا

یت حمو  ککم
بط اورو صحت ثلمیلی مساقسمت  رد،یدنکمیگی ندزنآردهکنی کمور دننااجوش ریپذزکرمرد
ت ماعلومنسی ج
ت ماعلومنلسان یندچهببط اورو صحت ،سسکقسمت  رد Youmoیت بساو.یدناتومیه درکفت یارد
 .رداد

د نزری فاراد و دیرادنل ساس۸۱یر زگر ا

ید تهس
.دیرام ده ش، کدران ددرس بت بینمر اب و دول خات حشای دارا بی رقن حمم هد شنزرف

ند زرفدرمور دست رپسک ی.یدتهسد خوند زرفست رپس، یدشباه تشادهم  لسا١ ٨ریزرگاتی حشم  
 .دریبگیم تصمو ادرمور ددرادحق  و هدبول ئومسد خو

ه یمح،دخوند زرفزابت قارمقسمت  ردید هاخومییا  و یدرادتلاسوم اکدن دبوردمایا  رپددرمور درگا
 .یدناتومیه تفرگستاد خون کموعی متجاتماخده رادابا ،یدنکفت یارد
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یید نای گندزجایکنیست  رارق(لطفر یگدست رپس)لطفر دمایا  رپدو شم رگا
ر یگدست رپسبا  مشهکنی مازتی حعضومون یا.شدباستار ددخون یلداوودرهبا درادحق  فلط
 .ندکمیق صدهم  یدنکنیگی ندزیکجا  فلط

ه تفرگیم صمتهکند ککمک  مشهبعی متجاتماخده راداید با، یدنکگی ندزهم بایست نرارقم شرگا
 .یدشباستار دفل طبا یدبام شیودرهنحو  هچهبو ندکگی ندزکجا  ردفل طدشو

کمک و  یتحم
نها آهبید ناتومیه کند تهسی دیازدارفا،یدشباهتشادکمک  هبتروضیا  و یدرادتلاسوم اکدر گا
 .یدیناه عجارم

 :یدنکبت صحر یزدارفابا یدناتومیه جملز امش
د خوه شدن ییعتصمخصونی نوقاست رپسیا  نیما •
عی متجاتماخده رادارددخول ئومسند مرکا •
تب مکر ددخوعلم م •
تب مکس رنیا  عیمتجارکادمد •
ن نااجوش ریپذزکرمنناکرکا •

ی اربم شهبطبورمئل مساقسمت  ردندرکبت صحی اربنلگسارزبنآسسااربهکدراددجوونی یناقو
 .ندیگومیی رادزاریف تکلو  نگیمارمحن آهب.ندرادیت دومحدن اریگد

ست انممکید نکمییف رعتهنچآهکندکرفکو دشوش یتشوه ب،یدنکمیبت صحو ابا هککسی  رگا
یف رعتعی متجاتماخده رادایاربارعضومود شور بومجص شخن آست انممک، شدباکنارخطم شیارب
ا رسب نامکمک  مشهکست انآیاربرنکایا.ندیگومیش یتشوم علاکیندرکناورعضومون یاهب.ندک
نی مازلفاطأهکدرادیت لئومسعی متجاتماخده رادا.یدننانها تسخت  یتعقمویک  ردو هدنوفت یارد
 .ندشباهتشادنی ئمطمیط اشو  هدبویت نماردند نیكمنو  و شدرهک

نید زبنگ ز١١ ٢به  – یرارضطاعیت ضو
نگ زسیلپوهب٢١١هرشمه بید با،یدرادکمک  هبتروضعا یسو  یدتهسی رارضطایت عضویک  ردرگا
 .یدنزب

نید اتویمهدرکفت یاردتبیشت ماعلومجاینارد٥

ن نااجوو  لطفاأیارب– نیدسور دید جد
 .یداهمدآنیدسوه بایدجدو  هدبوناجونویا  فلطهکدرادمشیاربیریابستماعلومنیدسور دید جد

ن نااجوو  لطفااستاط خ
، تبمکن ادرگشاص مخصوه نخار دیا  و ،یدرادستاصحی  زکارمیا  عیمتجاتماخده رادابا  هکیی مش
م ش.یدنکفت یاردتماعلومدخوق قوحدرموردتا یدریبگستاو ا.و.یابا یدرادحق  ،یدنکمیگی ندز

 .یدنکچت  یا و هدزنگ زید ناتومی

ی رابجاج اودزا
Hedersfortryck.se درادی رباجاج اودزاقسمت  ردن نااجوو  لفاطأی اربیی هافلم. 

https://Hedersfortryck.se
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ط باوت و رح، صسکس
Youmo.se مطلب  یدناتومینجا یار د .درادبط اورو  صحت ،سسکقسمت  ردن نااجوی اربتی ماعلوم

فلم ، هنداخو
 .یدبیابریگدیهازیچریابسو  هدنوشا تا

ل طفاأعلیه  ربمرج
veta.se jagvill نداهتفرگر ارقم رجض رعمر ده کد رادنی نااجوو  لفاطأی اربتی ماعلوم. 

Bris-١ ١١١٦١نتلفعه مجار دلطفاأقحقو
یا هدنون اوریل یما،هدزنگ زسیربهبید ناتومی، یدنکبت صحل گسارزبرفنکیبا یدرادتروضر گا

 .ستاهشده جمرتنها لسای ریابسه بنمازسان یایت بساو.یدنکچت  

٠ ٠٥٠٥٠٥٠٢ :نتلفن نازش یساآی نتیلفوط خ
 .یداهتفرگرارقنسی جیا  نیاور،نیبدنت خشوض رعمردیا  و یداهشدید تهدر گا

کنید حبت صو هدنوت قاملی کسبا  هیداخویمرگا

مکتب ی عجتمارکادمد
یا علممیک  زا.یدنامییت محتب مکر دلفاطأزاهکدراددجووعی متجارکادمدیک  تبمکر هرد

 .یدناتومیه تفرگستاتب مکعی متجارکادمدبا  نحو هچهبید نکلاسوتب مکن ناکرکار یگدزایکی  

ی ملگحاز ایرپیشگیل یساوو یجنسبطه ار،نبد
ش ریپذز کرمکیهب،یدرادملگی حاز ایریگجلویل ساویا  نسیجهبطار،نبدقسمت  ردتلاسوم اکدر گا

ه بهم  یدنکبت صحکسی  با یدرادتروضو  ستابد  نتالحار گانناهمچ .یدناتومیه درکهعجارمننااجو
 .یدناتومیه تفرنجا آ
یدنکایدپارننااجوش ریپذزکرمنیتیکدزن

یید نات قاملش بارگددارفاریگدبا  
RFSL Newcomers ن یاهب.شدبامین یدسوه بدراوهزتاو  فیمخه ندهناپ،هجوناپنشابارگدیاربیاهبکش

 : newcomers@rfsl.seیدریبگس تایل یما

www.kollpasoc.se/barnaktenskap 

mailto:��newcomers@rfsl.se
https://Youmo.se

