
 

 
 
 

 

  
Information till barn om barnäktenskap 

Persiska 

ئد سور دیراجتارمقر – نکادکوج اودزا
با  نداتو¬ینسکچهیر کشون یارد.ندشو¬یمبحسومکدکولسا۱۸ ریزدارفاهمه  ئدسور د

ت لذد خوغت ارفتعاساز ا،کندل حصیتو دوربسه رمدبه  درادحق  کدکو .کندج اودزاکدکوک ی

ست اییها¬لیتمسئوی عنامبه  جاودزا.شدباشته اداردخوخصیت ششرورپو شدرنمکااو دبب

 .تسج اراک خدوک کن یاوز ته اک

که ید رادحق  ئدسور د
 .یدهانخون تادخور گادراندا رم شبا  نسیجطباتراحق  سکچیه،یدشباه تشاداردخون بدر یاتخا •
 .یدشور ادرباید هاخو¬نیر گاید نکهدفاتسایرادرباز ایرییشگپیل ساوزا •
یدهدهتخای رادربایک  هبهکید هایخومرگاید نکنینجقط سیا ژتارکو •

ند رادرخوربینیکساق حقوز انکادکوهمه  
ا رمشیت نسجهکید بشوی درفشق عاه نکیالو وید رادرخوربناریگدبا نییکساق قوحزامشئد سور د
ق دصاز ینسعکربیا و ندنک¬میس حپس  کیند نماا ردخوما اند تخدهکنی کسای اربققوحنیا.دراد
 .تسا

 .یدشبارمیبیا و (لعلوم)ناتوکم  رگاید رادرخوربققوحنمهزانینهمچم ش

یت حمو  ککم
یت محو کمک نتاگی ندزمحل  نکمور د Socialtjänstenعی متجاتماخده رادازاید ناتویمهیشهمم ش
 .یدنکفت یارد

ر دیرجات ارمقرو  ینناقو – نکادکوج اودزا

ئد سو
 .درادا نل راس۱ ۸ر یزد رفک یبا  جاودزاحق  سکچ یهئد سون یناقوه یپارب

د نج کاودزه ار باداا وی رکدود کناوتی¬س نچ کیه
تسم ارر جان کی. اتسی انوناقریج غاودزی ااری برگیر دوشه کو بن ادرک و بدون کدل زوا گن و یدرر کاداو

 .شدباه تشادپی  ردناندزتازمجاست انممکو  
 .ستانی نوقار یغشد باج اودزاهیبشهکیاهبطارهبندادنتهبکدکون درکربومج
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نیست ی ننوقائد سور د،رکشوز اجرخار دنکادکوبا  جاودزا
ر ج داودزن ات آسن اکمد مشاه بدول باس۸۱ریزقد عمنگابهی درف،جاودزایک  ردرگا۹۱۰۲هیونال ژوز اا

 .شدباه تشاندر باتعائد سو

نجا یاردست اهتفرگترصوئد سوز اجرخار دهککدکوبا  جاودزایک  نداتویمیی ناثتسادراموخی ربردماا
ی لبائد سور دنجشااودزابت ثست اخوردمنگابهر فنودرهید باه نکیانخست  .شدباه تشادیت سمرزین
 ”یاهژیویل لد“هنکیایا  و ندشباه درکجاودزا۹۱۰۲هینواژ۱زابل قید بایا  نینچهم  نیجوز.ندشبال سا۱ ۸
نا عمنیاهبند اتو¬میه ننوی اربهژیویل لد.دشوه تخناشیت سمرهبجاودزاید بانآهیپاربهکدراددجوو
ی درمور ه.شدباهتشادنناآیاربیجدبی قاعوع ضومون یاند شبانرهشوو  نزریگدنناآرگاهکشد با

 .دیشومبی یازراهنگااجدر بطو

ا ا ب، یدوخ socialsekreterareعی متجارموارومشابا  یدناتو¬میید نابدت یشبهربان یاردید هایخومرگا
ید ناتویمنینچهم  مش.یدنکبت صح kuratornه سرمدعی متجارکادمدبا  یا gode manن تادخویم ق
یت محو کمک یدناتو¬مینجا یارد.یدریبگستا Rädda Barnenا ی و BRISس یرببا لثامیارب

د یران دل ساس۱۵ یر زشم  گرا
س تا .ندشوفظت محامل کانسی جستار باربردهکند رادرخوربحق  نیازالسا۱۵ ر یزنکادکوه هم

 .دیشومهتفگکدکوه بزوتجام رجنیاهب. ستامرجلسا۱۵ ر یزدرفبا  نسیج

ید ا¬هدرکتی سردنار کام شهکیست ننا عمنیاهبید ا¬هتشادنسی جستاو  یدتهسل سا۱۵ ر یم زر شگا

ند کککمم شهبید هابخوو ازاید ناتو¬میید راددمتعاواهبهکلگسارزبیدرفبا ندرکبت صحبا  مش
 .یدریبگککمید ناتو¬میزینسیپلهبندادشرازگبا .یدریبگیت محو ککمهک

 .ندشباهتشادنی ئمطمو  نیماکی دکونارودنناآتا نداهشدع ضونکادکوزاظت فاحیاربنیناقونیا

یت حمو  ککم
یلیمساه رباردید ناتویمید نیکمگی ندزم شهکنی کمور د ungdomsmottagningenن نااجویک نیکلر د

و  متسل، نسیج¬ستاه رباردتی عاطلا : Youmoیتبساونیارد.یدسرپبسسکو  تیمسلند نمامهم  
 .یدبیامی  نگوناگون بازنیندچهبناریگدبا هبطار

ند زفرحب صاو  یدرادسن  لسا۱ ۸یر زگر ا

ید تهس
 .یدرادرخوربگی ندزردیت نماو شیساآیاربمشهکست ارادرخوربقی قوحنمهزاست ردمشند زرف

د رادحق  و ستاکدکول ئومسست رپس .یدشبالسا۱ ۸ریزرگاتی حید تهسد خوند زرفست رپسمش
 .دریبگیم تصمک دکوه ربارد

ید ریبگکمک  کدکوز ایرانگهدی اربید هایخومیا و یدرادندبورپدیا  ردمای ¬هرباردسشی رپرگا
ید ریبگستاد خون کمور دعی متجاتماخده رادابا یدناتو¬می
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کنید ی گندزمهبا  هیداخونی، کدکورپدیا  ردماو  شم رگا
ر پدیا  ردمابا  ریگدم شهکمی نگاهردحق  نیا.دراداردخون یلداویودرهبا  ندرکگی ندزحق  کدکو

 .ستابتعمزینید نیکنگی ندزدخوند زرف
م بشند اتویمعی متجاتماخده راداید نکگی ندزریگیکدبا  یدهاخو¬نیر یگدرپدو ردمان انوعبمشرگا

د خوک دکوبا  یدناتو¬میه نچگوو درهم شو ندکگی ندزکجا  مشکدکوید ریبگیم تصمتا  ندکککم
.یدشباه تشادستا

یت محو کمک 
ید نکهعجارمنناآهبید ناتو¬میشم  هکند تهسی دیازنکساید رادکمک  هبزیانیا و یدرادسشی رپرگا

 :یدنکبت صحن نایابا یدناتو¬میل ثامیاربمش

ست رپسقت مون ینشجابا  یا و دخویم قبا •
عی متجاتماخده رادارددخوعی متجاتماخدر ومشابا  •
ه سرمدر ددخور گازموآبا  •
ه سرمدر تاسرپبا  یا عیمتجارکادمدبا  •
ن نااجویک نیکلن ناکرکابا  •

ه کدراددجوونی یناقوند نکیف رعتناریگدیاربمشهرباردند ناتویمهزانداهچتا نلگسارزبهنکیاهربارد
 .ندیگو¬میر اسافظ حهفیظوو نگیمارمحن آهب.دزیسامدومحدا رنناآ

م شیاربند اتویمید یگو¬میم شهنچآند کنمگو دبشون ارنگید نزیمفرحوابا  مشهککسی  رگا
ش رازگرکان یاهب.ندکگو زباعی متجاتماخده رادایارباردخوی ها¬هیدنشند اتو¬میشد باک نارخط

یطاشر دو یدنکفت یاردرثموکمک  مشهکدرییگمترصون آیاربرکان یا.ندییگومنی ارنگندرک
و  شدرمنگاههبنکادکوی اربارمزلیت نماهکدرادیت لئومسعی متجاتماخده رادا.یدننانها تسخت  

 .ندکنیمتان نشاشدگ رزب

نید زبنگ ز۱۱ ۲به  – یرارضطاطیاش
 .یدنزبنگ ز۱۱ ۲هرمبشس یپله بید باید رادجیاتحاککمه بعت بسو  یدتهسی رارضطایط اشر درگا

د میشوشته اگذشم  رختیااردیتبیشت عاطلاجا ینارد

ن اناوجون و ناکدوی کارد – بئور سد دراه وزات

.درادید اهمدآئد بسوه زتاو یدتهسن اجونویا  کدکوه کمشیاربیدیازتعاطلا Ny i Sverigeیت بساو

ن اناوجونو  ناکدوکنی فلتخط  

ه نباشهسرمدر دیا  و یدتهسط باتراردنی ماردشکی زپیها¬بتقارمیا  و عیمتجاتماخده رادابا  هکم ش
ست بدتی عاطلادخوق قوحهرباردتا یدریبگستا kontakta ivoبا  هکید رادحق  ،یدنیکمگی ندزیزور
 .یدنکچت  نناآبا یا و یدنربنگ زنناآهبید ناتویممش.یدرویاب

ی راباجج اودزا

 .درادی رباجاج اودزاه رباردیی هایلم فن نااجونوو  نکادکوی ارب hedersfortryck.seیت بساو

https://hedersfortryck.se
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ن اگریدابطابتراو تیملس،سینجبط اور

Youmo.se نداخون اتویمنجا یارد.درادناریگدبا بطاورو تیمسلس سکه رباردتی عاطلاننااجونویارب ،
ر یگدیهازیچیلی خو درکشا تایلم ف

ن اکدوکه یلعم جرب اکترا

veta.se jagvill ت رصومی رجنناآهیعله کدرادنی نااجونوو  نکادکوی اربتی عاطلاهکست اتی یبساو
 .ستاهتفرگ

Bris–۱۱ ۱۱۱۶ فن لتهمعاجردکدوکقوقح

چت  نناآبادتاسرفیل یمانیشاارب،دزنگ ز Brisه بناتویمید رادلی گسارزبدرفبا فتگنسخه بزیانرگا
.ستاهشده جمرتنها باززایریابسه بنناآیت بساو.درک

۰ ۰۲- ۵۰۵۰ ۵۰ فن لت Kvinnofridslinjeن انزمش ارآنی فلتخط  

 .ستاهتفرربکام شهیعلنسی جنت خشویا  و نیاوریا  یکیزیفنت خشوو  یداهشدید تهده کم شیارب

نید زبفرحو ببینید اریکسهید اخومیر گا

ه سردمعی متجار اکددم

ز ا.ستاهسرمدن کادکوز ایت حمش رکاه کهست  kuratorیا  عیمتجارکادمدیک  یاهسرمدر هرد
 .یدریبگستاه سرمدعی متجارکادمدبا  یدناتویمهنچگوه کید سرپبهسرمدر دیریگددرفیا و رگازموآ

ی رادرابز ای یرگشیپیل اسوو  سینجط ابترا، ندب

ه عجارمننااجویک نیکله بید رادیرادربازایرییشگپیل ساویا نسیجطباترا، نبدهرباردسشی رپرگا
یک نیکله بید ناتویمید رادکسی  با ندزفرحهبزیانو یستنبخون تالحار گانینچهم  شم .یدنک

 .یدنکهعجارمننااجو
ید بیابارننااجونک یکلن یرتیک دزن

 HBTQ(ش )ابرگد دارفر اگیا در بادید

ه زتا،  ییساناشقارواقد فاد ارفا،نیاهجوناپیارب Newcomersم نابدرادطی باتراهبکشیک  RFSLن مازسا
newcomers@rfs شابرگد دارفن و ایدراو .HBTQ یدتسرفبیل یماس ردآن یاه ب.se : l 

www.kollpasoc.se/barnaktenskap 

https://Youmo.se

