
 

 

 

 

 حمایت از کودکان در مقابل لمس ھای نادرست

 

 والدین و سرپرستان گرامی،

.  اگر چھ این یک موضوع مورد زش دیدنددانش اموزان درباره لمس درست و  نادرست در موقعیت ھای مختلف امو
بحث بسیار دشوار میباشد، ولی بحث بسیارمھم و اساسی برای امنیت فرزندانمان است.  کارشناسان حدودا تخمین میزنند 

زار جنسی آدرصد از کودکان ممکن است مورد  25الی  15پسر و در مجموع  1پسر  7 دختر و از ھر 1دختر  4 از ھر
قرار بگیرند.  متاسفانھ، بیشتر افراد سوء استفاده گر غریبھ نیستند و افرادی ھستند کھ کودک انھا را میشناسد.  آنھا 

 باشند. سرپرستانمیتوانند از اقوام و خویشاوندان، دوستان و یا 

ھ دوست نداری و یا قسمتھای ک طوری کودکان در مورد "قوانین لمس کردن" اموزش دیده اند:  ھیچکس حق ندارد تو را
 مگر اینکھ برای تمیز کردن و یا بھداشت تو باشد.  —خصوصی بدنت را لمس کند

کودکان میبایست قدرت "نھ" گفتن را داشتھ باشند اگر احساس میکنند بوسیلھ کسی نادرست و نامناسب لمس شده اند.  ما 
صورت امکان دور شوند، و بھ فرد دیگری انچھ کھ اتفاق  کودکان را تشویق کرده ایم در چنین شرایطی نھ بگویند، در

افتاد بگویند. کودکی کھ لمس نادرست و ازار جنسی را بھ شما گزارش میکند بھ حمایت شما نیاز دارد.  شما میتوانید 
تو بدانی کھ جمالتی اینچنین بکار ببرید مانند " میخواھم بدانم آیا برای تو گفتن این موضوع بھ من سخت بود.  میخواھم 

نم و از تو مراقبت کنم."  بھ کودک اطمینان دھید بازگو کردن آن کار کاین تقصیر تو نیست. من میخواھم بھ تو کمک 
 درستی است.

اگر شما کودکی کھ ازار و اذیت جنسی شده و یا بطور ناپسندیده لمس شده میشناسید، با خط مستقیم سرویسھای حمایت از 
تماس بگیرید.  شما در تمامی ساعات روز و شب میتوانید تماس  7400-324 (703)کودک فیرفکس کانتی با شماره 

ک تعلیم دیده ھستند و میتوانند بھ کودکانی کھ ازار و اذیت شده بگیرید.  مدد کاران اجتماعی در سرویسھای حمایت از کود
 اند کمک کنند.

 فرزند خود را تشویق کنید با شما صحبت کند و درباره این موضوع ھر سوالی دارد بپرسد.

 متشکرم،

 

 معلم فرزند شما
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