
را از  شخص مھاجماحساس می کنيد توانايی داريد يک حتی اگر 
خود دور کنيد، در زير مواردی وجود دارد که می توانيد با استفاده 

 .بيشتری قرار دھيددر امنيت  را از آنھا خود و خانواده خود

 در شرايط اضطراری

اگر در خانه ھستيد و مورد تھديد قرار گرفتيد يا به شما حمله 
 :شد

می تواند س�ح  شخص مھاجم(شپزخانه دور بمانيد از آ •
  )ھايی مانند چاقو يا ديگر موارد را از آنجا پيدا کند

از حمام دور بمانيد، در آنجا کمد ديواری يا فضاھای  •
می تواند شما را در  شخص مھاجمکوچکی وجود دارد که 

  .آنجا گير بياندازد
يد از آنھا فرار به اتاقی که در يا پنجره دارد برويد که بتوان •

  کنيد
به اتاقی برويد که تلفن دارد تا بتوانيد برای کمک تلفن  •

قفل  شخص مھاجمبزنيد؛ و در صورت امکان در را روی 
  کنيد

) يا شماره اضطراری محلی( 911برای کمک سريع با  •
  تماس بگيريد؛ نام فرد اعزام کننده را بپرسيد

فرار ک به آنجا به ھمسايه يا دوستی که می توانيد برای کم •
  فکر کنيدکنيد 

اگر افسر پليس آمد، ھر اتفاقی را که افتاده برای او بازگو  •
  کنيد؛ نام او را بپرسيد و نشان او را ھم ببينيد

اگر صدمه ديديد درخواست کنيد تا اقدامات پزشکی 3زم  •
  برای شما انجام شود

  از قسمت ضرب ديده يا جراحت ديده عکس بگيريد •
سوء رفتار و خشونت در مبارزه باان يا پناھگاه سازمبا يک  •

منزل تماس بگيريد؛ از آنھا بخواھيد که يک طرح امنيتی 
  برای شما ارائه دھند

  نحوه محافظت از خود
 در خانه

 
اط�ع داشته باشيد که از کجا کمک بگيريد؛ شماره تلفن ھای  •

  ضروری را حفظ کنيد

فل کنيد يک تلفن در اتاقی که می توانيد آن را از داخل ق •
نگھداری کنيد؛ اگر برای شما امکان پذير است ھميشه يک 

  تلفن ھمراه با خود داشته باشيد

بيرون رفته است، قفل ھای در را عوض کنيد؛ و به  شخص مھاجماگر  •
  پنجره ھا نيز قفل بزنيد

يک راه فرار در بيرون از خانه طراحی کنيد و آن را به کودکان خود  •
  نيز بياموزيد

  فکر کنيد که در صورت نياز برای فرار کردن به کجا بايد برويد •

با پليس  شخص مھاجماز ھمسايگان خود بخواھيد تا در صورت ديدن  •
تماس بگيرند؛ يک ع�مت بين خود داشته باشيد برای مثال اگر تلفن دو 
بار زنگ زد، سايبان پايين کشيده شد يا يک چراغ روشن شد، تا 

  اھده آن با پليس تماس بگيردھمسايه در صورت مش

يک کيف آماده کنيد و چيزھای مھم و مورد نياز خود را در آن قرار  •
دھيد تا در صورت ترک سريع خانه آن را به ھمراه ببريد؛ آن را در 
يک مکان امن قرار دھيد، يا آن را به يک دوست يا يک خويشاوند 

  مورد اعتماد بدھيد

اسناد  ماشين و اط�عات مھم مانندپول نقد، کليدھای اق�می نظير  •
 و داروھا، ،يا شناسنامه ھا، سوابق پزشکی ھا دادگاه، پاسپورت
  را در اين کيف قرار دھيد اوراق مھاجرت

  يک شماره تلفن ليست نشده تھيه کنيد •

  شناسه تماس گيرنده را مسدود کنيد •

  را شناسايی کنيدتماس ھا  و از منشی تلفنی استفاده کنيد؛ •

  ايمن نگھداشتننحوه 
 کودکان خود

 
حتی اگر قصد کمک  دخالت نکنندبه آنھا بياموزيد که در وسط دعوا  •

  داشته باشند
تماس  911 به آنھا بياموزيد که چگونه به يک محل امن بروند و با •

  بگيرند و آدرس و شماره تلفن منزل را به پليس بدھند
  يرندبه آنھا بياموزيد که برای کمک با چه کسی تماس بگ •
  دور بمانندبه آنھا بگوييد از آشپزخانه  •
يک کپی ازحکم دادگاه خود را به رئيس مدرسه يا مرکز نگھداری  •

روزانه ارائه دھيد؛ به آنھا بگوييد که بدون صحبت کردن و 
ھماھنگ کردن با شما کودک خود را به کسی تحويل ندھند؛ از يک 

، شما را بشناسند و رمز عبور استفاده کنيد تا ھنگام صحبت در تلفن
  به آنھا بدھيد  مھاجمعکسی از شخص 

به چه کسی در  مھاجم به کودکان ياد دھيد در صورت مشاھده فرد •
  مدرسه حضور او را اط�ع دھند

مطمئن شويد که مدرسه آگاھی کامل دارد که آدرس يا شماره تلفن  •
 شما را به ھيچ کس ندھد

  

 نحوه محافظت از خود در بيرون از خانه

  عادت ھای معمول رفت و آمد خود را تغيير دھيد •
  داستفاده کنيد افراد مختلفسعی کنيد از وسايل نقليه  •
  در مکان ھای مختلفی خريد کرده و به بانک برويد •
  را مشترک خود حساب ھای بانکی يا کارت ھای اعتباری •

  لغو کنيد؛ حساب ھای جديد در بانک ھای مختلف باز کنيد
شماره ھای اضطراری را ھميشه ھمراه خود حکم دادگاه و  •

  داشته باشيد
يک تلفن ھمراه با خود داشته باشيد و آن را روی شماره  •

  برنامه ريزی کنيد) يا شماره اضطراری ديگر( 911

 نحوه محافظت از خود در محل کار

  يک کپی از حکم دادگاه را در محل کار خود نگھداری کنيد •

بخش امنيتی و دوستان به  را مھاجم يک عکس از شخص •
  خود در محل کار بدھيد

در صورت امکان يافتن شما را  –به سرپرست خود بگوييد  •
  سخت تر کند شخص مھاجمبرای 

  به تنھايی برای ناھار نرويد •

از يک گارد امنيتی بخواھيد برای رفتن به سمت ماشين يا  •
  اتوبوس شما را ھمراھی کند

تماس گرفت، صدا و  در محل کار با شما مھاجماگر شخص  •
  ايميل او را ذخيره کنيد

شما می تواند برای يافتن منابع اجتماعی به شما  فرمایکار •
  کمک کند

 استفاده از قانون برای کمک به خود

  دستورات محافظتی يا مھار کننده

خشونت در منزل خود بخواھيد بارزه با سازمان محلی ماز  •
را تھيه کنيد و در به شما کمک کند تا حکم محافظت قانونی 

  تعقيب مجرم به شما کمک کند

  درخواست کنيد تا در يافتن وکيل به شما کمک کنند •
 

  :در اغلب مکان ھا، قاضی می تواند

  بخواھد تا از شما يا کودکان شما دور بماند مھاجماز فرد  •



  بخواھد خانه شما را ترک کند مھاجم از فرد •
فرد و از بگذارد شما  عھده به را کودکانتان قيموميت موقت •

موقتاً از کودک شما حمايت مالی درخواست کند تا مھاجم 
  کند

برمی را خود متعلقات شخصی  مھاجمشخص ھنگامی که  •
  از پليس بخواھد به خانه شما بيايددارد 

و ديگر متعلقات را به شما  و اثاثيه مالکيت خودرو، اسباب •
  بدھد

له در رفتار مداخمی خواھد به برنامه  جممھااز شخص  •
  مراجعه کند خشونت بار

می خواھد که با محل کار شما تماس  مھاجماز شخص  •
  نگيرد

می خواھد اسلحه ھا را به پليس تحويل  مھاجماز شخص  •
  دھد

 
اگر در مورد ھر يک از موارد زير نگران ھستيد، 

 ً   :حتما
  ھر عکسی از جراحات خود داريد به قاضی نشان دھيد •
احساس راحتی نمی کنيد اگر شخص  به قاضی بگوييد که •

به خانه شما بيايد و بچه ھای شما را ببرد و با آنھا  مھاجم
  م�قات داشته باشد

دستور دھد بچه ھا  مھاجماز قاضی بخواھيد که به شخص  •
 بردارد يا يا يک مکان امن ديگر ک�نتری يادر را 

  بازگرداند
ھای در زمان  مھاجمدرخواست کند که م�قات ھای شخص  •

بنابراين با خواندن حکم دادگاه اگر  اشدمشخص مجاز ب
در زمان ديگری آنجا باشد پليس از آن آگاھی  مھاجمشخص 
  دارد

را تھديد  آسيب رساند يا آنھا کودکانبه  مھاجماگر شخص  •
کرد به قاضی اط�ع دھيد؛ درخواست کنيد که م�قات ھا 

می تواند  بايد با نظارت انجام شود و فکر کنيد که چه کسی
  اين کار را برای شما انجام دھد

  از حکم دادگاه تھيه کنيدتأييد شده يک کپی  •
 حکم دادگاه را ھميشه با خود داشته باشيد •

 کيفریاقدامات 

 نشان دھيد العموم حکم دادگاه خود را به مدعی •
سوابق پزشکی در مورد جراحات يا عکس ھا را در  •

 نشان دھيد العموم صورت وجود به مدعی

را به ) مدافع قربانی يا وکيل(نام ھر کس که به شما کمک کرده  •
 بگوييد العموم مدعی

اط�ع  العموم در مورد شواھد جراحات يا بد رفتاری ھا به مدعی •
  دھيد

از زندان  مھاجمبخواھيد در صورت آزادی شخص  العموم از مدعی •
  از قبل به شما اط�ع دھد

 ايمن بودن در دادگاه

به او نيازی نيست دورتر بنشينيد؛  مھاجماز شخص تا می توانيد  •
 مھاجمنگاه کنيد يا با او صحبت کنيد؛ اگر دوستان يا خانواده شخص 

  با آنھا صحبت کنيد يازی نيستدر دادگاه حضور دارند ن
پرونده  يک دوست يا خويشاوندی را ھمراه خود بياوريد تا زمانی که •

  اندشما مورد بررسی قرار می گيرد با شما بم
می ترسيد  مھاجمبه يک مامور اجرا يا ک�نتر بگوييد که از شخص  •

  و از او بخواھيد که مراقب شما باشد
  مطمئن شويد که حکم دادگاه را به ھمراه داريد دادگاه قبل از ترک •
را  مھاجميا ک�نتر بخواھيد که بعد از اتمام دادگاه شخص  قاضیاز  •

شما بتوانيد سريع محل را ترک برای مدت کوتاھی آنجا نگھدارند تا 
  کنيد

شما را تعقيب  مھاجماگر فکر می کنيد ھنگام ترک کردن شخص  •
  می کند سريع با پليس تماس بگيريد

اگر برای کار کردن بايد به يک ايالت ديگر سفر کنيد يا از دست  •
فرار کنيد، حکم محافظت خود را به ھمراه داشته  مھاجمشخص 

 اعتبار داردباشيد؛ اين حکم ھمه جا 

 
 
 
 
 
 

از برنامه ھای امنيتی برای سوء رفتار و  American Bar Associationچاپ مجدد با مجوز 
 ABA Tort Trialنکات ايمنی برای شما و خانواده شما، يک پروژه مشترک از : خشونت در منزل

 ABAو ) بخش اقدامات بيمه( Insurance Practice Sectionو ) ABAمحاکمه شبه جرم (
Commission ) کميتهABA (در سوء رفتار و خشونت در منزل. 

 
 

اداره سوء رفتار و خشونت در  توسط  WF-AX-0005-2009 تخصيص داده شدهاين پروژه با شماره 
نظرات، يافته ھا، نتايج، و  .منزل عليه زنان، ايا3ت متحده آمريکا، وزارت دادگستری پشتيبانی می شود

نظرات وزارت دادگستری، اداره  الزاماً است و ) ھا(ين نشريه متعلق به نويسنده پيشنھادات بيان شده در ا
 .نمی کندسوء رفتار و خشونت در منزل عليه زنان را منعکس 

 

 

  سوء رفتار و خشونت در منزل
نکات ايمنی برای شما و خانواده 

 شما

 

  اگر در خطر ھستيد، 
 911با 

 يا شماره اضطراری پليس محلی تماس بگيريد
 

 

برای اط�ع در مورد راھنمايی در منطقه خود، 
سوء رفتار و  ملی مبارزه با با خط مستقيم

 :خشونت در منزل
1-800-799-7233 

1-800-787-3224 (TTY) 
 

 
 .ھمه زبان ھا موجود می باشد برای مترجم

 
 
 

شبکه نوادا بر عليه سوء رفتار و 
 خشونت در منزل

 


