خشووت و بذرفتاری
حك وحموق شما – راٌىمایی و مشاوري ٌای مفیذ

مىظور از خشووت و بذرفتاری چیست؟

گبُی اّلبت هوکي اعت کَ داًغتي ایٌکَ چَ چیضی ثَ ػٌْاى خؾًْت تلمی هیگشدد ،هؾکل ثبؽذ.

خشووت فیسیکی ثَ آى ًْع خؾًْت گفتَ هیؾْد کَ لبثل سؤیت ثبؽذ .خؾًْت فیضیکی هیٌْاًذ ثبػث
ایجبد دسد ّ جشاحبت ّفذهبتی ثش ثذى گشدد .ثؼٌْاى هثبل ضشثَ صدى،
لگذ ،کؾیذى هْی عشُ ،ل دادى ّ چبلْصدى اص ایي ًْع خؾًْت هی ثبؽذ

خشووت رواوی ًْػی خؾًْت اعت کَ ثبػث هیؾْد کَ ؽوب دسدسّى خْدتبى احغبط دسد ّ ًبساحتی
کٌیذ .خؾًْت سّاًی ثبػث ًبساحتی ،تشط یب ػقجبًیت ؽوب هیگشدد .هٌظْس اص ایي ًْع خؾًْت هثأل
هٌضّی کشدى ،تِذیذ ،تحت کٌتشل دس آّسدى ،اُبًت ّ اصدّاج تحویلی هی ثبؽذ.

خشووت جىسی یؼٌی کغی ثذّى سضبیتتبى ػول همبسثۀ جٌغی ثب ؽوب ثکٌذ .حتی اگش ؽُْشتبى ؽوب سا
ّاداس ثَ ُوبغْؽی کٌذ ّ ؽوب هبیل ًجبؽیذ ،ایي ػول ثَ ػٌْاى خؾًْت جٌغی تلمی هیگشدد .خؾًْت
جٌغی سا ػول تجبّصهیٌبهٌذ.

خشووت التصادی هی تْاًذ ثَ هؼٌبی کٌتشل داسایی ؽوب ثبؽذ ،یؼٌی هثأل پْل ؽوب سا ثشًگشداًٌذ
ّعشلت هذسک تحقیلی ّ هذاسک دیگش.

خشووت مالی هثل ؽکغتي اؽیبء دس حبلت ػقجبًیت ،لگذ صدى ثَ دسُب ّ هجلوبى ثَ هٌظْس تِذیذ
کشدى ،کٌتشل کشدى یب تشعبًیذى ؽوب هیجبؽذ.

ُوۀ ایي ًْع خؾًْتِب غیشلبًًْی هیجبؽذ .اػوبل خؾًْت هیتْاًذ اص طشف ؽشیک صًذگی ،خبًْادۀ
ُوغش ،فشصًذ،خْاُش ّ ثشادس ثبؽذ .دسضفحبت ثؼذی دس هْسد حك ّ حمْق ؽوب دس فْستیکَ
ؽخقی ؽوب سا هْسد آصاس لشاس دُذ ،ثحث خْاُین کشد.

حك وحموق شما

پلیس میتواوذ بذیىوسیلً بً شما کمک ومایذ

زوگ اعالم خطر :دس فْست فؾبسدادى دگوۀ هشثْطَ پلیظ عشیؼأ ثبخجش هیؾْد کَ ؽوب دس هْلؼیت
خطشًبکی لشاس گشفتَ ایذ.
ممىوعیت ماللات :آن کغی کَ ثش ػلیَ ؽوب هشتکت اػوبل خؾًْت ؽذٍ ثبؽذ حك دیذى یب هاللبت ثب
ؽوب سا ًخْاُذ داؽت.

مرکساضطراریبا ارائۀ ایه امکاوات بً شما کمک خواٌذ کرد

 مرکس روزاوً :دس ایٌجب ثَ ؽوب اهکبى گفتگْ ،هؾبّسٍ ّ ؽشکت دس کالط ّ گشُِّبی خْدیبسیدادٍ هیؾْد .هشکض اضطشاسی داسای ّکیل هذافغ کؾیک ّجلغبت دیذاس اجتوبػی هیجبؽذ .ثب ثچَ ُبیی
کَ دس هؼشك خؾًْت لشاس گشفتَ ّ یب ؽبُذ ایي ػول ثبؽٌذ ًیض هیتْاى فحجت کشد.

 مرکس زوذگی :دس فْستیکَ دس هٌضل خْدتبى احغبط ًباهٌی هی کٌیذ ،هیتْاًیذ دس ایي هشکضثخْاثیذ .اگش ثچَ داس ُغتیذ آًِب ساًیض هیتْاًیذ ثب خْد ثَ ایي هشکض ثیبّسیذ.

اجازۀ الامت

اگش هتأُل ُغتیذ ّ ؽُْش ُ /وغشتبى ثب ؽوب یب فشصًذاًتبى خؾًْت ّ ثذسفتبسی هیکٌذ ،هیتْاًیذ ثؼذ اص
طالق گشفتي ثَ ُوشاٍ ثجَ ُب دس ًشّژ ثوبًیذ .ایٌشا البهت ثش اعبط دالیل هغتمل هیٌبهٌذ .اگش چَ دس
ًشّژ ثَ هذت  3عبل ُن صًذگی ًکشدٍ ثبؽیذ ثبص ایي هغئلَ ؽبهل حبل ؽوب هیگشدد.
اگش خْاُبى صًذگی دس ًشّژ ُغتیذ ثبیذ جشیبى سا ثَ پلیظ خجش دُیذ .ثغیبس هِن اعت کَ ؽوب توبم
جشیبى ّ هغبئل پیؼ آهذٍ ساثگْییذ .پلیظ تب حذ اهکبى هبیل اعت کَ ثَ ثیؾشیي جضییبت هشثْط ثَ
خؾًْت سا ثذاًذ .ایي جضئیبت ؽبهل صهبى استکبة ،چگًْگی ،تؼذاد دفؼبتی کَ ایي ػول خؾًْت اػوبل
هیؾْد یب ؽذٍ اعت ،هی ثبؽذ .یبدتبى ثبؽذ کَ ُش ثبس چٌیي ثالیی ثش عش ؽوب هیآیذ ایي جضئیبت سا
یبدداؽت کٌیذ.
خیلی ثِتش اعت کَ هذاسکی جِت اثجبت ّلْع ػول خؾًْت اهیض داؽتَ ثبؽیذ .ایي هذاسک ثطْس هثبل
هیتْاًذ گْاُی دکتش ،سّاًؾٌبط ،هؾبّس ،هؼلن ّ تبییذیَ اص هشکض اضطشاسی ثبؽذُ .وچٌیي هیتْاى اص
ایي اؽخبؿ دس فْست توبیلؾبى ثَ ػٌْاى ؽبُذ دس دادگبٍ اعتفبدٍ ًوْد .ؽوب الصم ًیغت کَ ثشای
گشفتي البهت ثش اعبط دالیل هغتمل اص ثبثت استکبة ػول خؾًْت آهیض ثَ پلیظ ؽکبیت کٌیذ.
ؽوب هیتْاًیذ ثش اعبط دالیل هحکن اًغبًذّعتبًَ ّ یب دس فْست داؽتي ّاثغتگی ًضدیک ثَ ًشّژ
البهت ثگیشیذ.

غرامت برای لرباویان خشووت و بذرفتاری

اگش دس هؼشك آصاس ّ خؾًْت لشاس گشفتَ ایذ هیتْاًیذ اص دفتش خغبست ثشای لشثبًیبى خؾًْت ّ
ثذسفتبسی تمبضبی غشاهت ًوبئیذ .ایي سا غشاهت ثشای لشثبًیبى خؾًْت ّ ثذسفتبسی هی ًبهٌذ .اگش
کغی ؽوب یب ثچَ ُبیتبى سا هْسد آصاس ّ اریت لشاس دادٍ ،یب ثچَ ُبیتبى ؽبُذ ثْدًذ کَ کغی اص افشاد
خبًْادٍ ثطْس خؾًْت آهیض سفتبس ًوْدٍ اعت ،هیتْاًیذ دسخْاعت غشاهت ًوبئیذ .ثشای اسائۀ ایي
دسخْاعت غشاهت ثبیذ جشیبى ػول خؾًْت سا ثَ پلیظ گضاسػ کٌیذ .ثِتش اعت کَ ثَ پلیظ ثگْئیذ کَ
لقذ دسخْاعت غشاهت اص ؽخـ هتجبّص سا داسیذ.
دس فْست ًیبص ثَ اطالػبت ثیؾتش دس هْسد غشاهت ثشای لشثبًیبى خؾًْت ّ ثذسفتبسی ثب )(JURK
یْسک
توبط ثگیشیذ.

وکیل مذافع تسخیری

اگش دس هؼشك خؾًْت جٌغی یب خؾًْت خبًْادگی لشاسگشفتَ ثبؽیذ حك اعتفبدٍ اص خذهبت ّکیل
هذافغ سا داسیذ .دس فْست عٌگیي ثْدى پشًّذٍ ًیض ّکیل هذافغ ثشای ؽخـ تؼییي خْاُذ گشدیذ.
دادگبُِب ُضیٌۀ ّکیل هذافغ ؽوب سا پشداخت هی ًوبیٌذ.
 ثشای ایٌکَ هؼلْم ؽْد کَ ؽوب هیتْاًیذ جشیبى سا ثَ پلیظ گضاسػ کٌیذ دادگبُِب ُضیٌۀ  3عبػت اّلهؾبّسٍ ًضد ّکیل هذافغ سا پشداخت هی کٌذ.
 دسفْستیکَ ثخْاُیذ ثَ پلیظ گضاسػ دُیذ ّکیلتبى ؽوب سا ُوشاُی هیکٌذ.دس توبم هذت تحمیك ّکیل ثَ ؽوب کوک هیکٌذ .ثؼٌْاى هثبل اّ ؽوب سا اص جشیبى هغبئل پیؼ آهذٍ دس
 پشًّذٍ هطلغهی ًوبیذ ،هذاسک پلیظ سا ثشسعی هیکٌذ ،اص پلیظ دسخْاعت هیکٌذ کَ اص ؽِْد ثبصجْیی ًّغجت ثَ
فحت ّ عمن هذاسک الذام ًوبیٌذ .توبم عبػبتی کَ ّکیلتبى جِت پشًّذۀ ؽوب فشف هیکٌذ دس
فْستیکَ ضشّسی ّ هٌقفبًَ ثبؽذ تْعظ دادگبُِب پشداخت هیؾْد.

 ّکیل هذافؼتبى هیتْاًذ ثَ ؽوب دس هْسد دسخْاعت غشاهت کوک کٌذ.دس فْستیکَ پشًّذٍ تبى هختْهَ اػالم ؽْد ّکیل هذافؼتبى هیتْاًذ دسخْاعت تجذیذًظش سا ثَ دفتش
 دادعتبًیاسعبل ًوبیذ.
ّکیل هذافؼتبى دس جلغَ ثشسعی پشًّذٍ دس دادگبٍ ثب ؽوب خْاُذ ثْد.

کمک لضایی رایگان

هٌظْس اص کوک لضبیی سایگبى ایي اعت کَ ؽوب ًیبص ًیغت کَ ُضیٌۀ ّکیل سا خْدتبى ثپشداصیذ .ؽوب
ثبیذ تمبضبی گشفتي هؾبّسۀ لضبیی سایگبى سا ثکٌیذ.
دس فْست ًیبص ثَ اطالػبت ثیؾتش دس ایي هْسد دس ثب یْسک ) (JURKتوبط ثگیشیذ.

ادارۀ کار و امور اجتماعی ))NAV
ؽوب هیتْاًیذ پْل ثیوۀ هشیضی یب ثیکبسی سا ثگیشیذ .پْل ثیوۀ هشیضی ثشای ججشاى دسآهذ کبسی ثَ
کغی پشداخت هیگشدد کَ ثَ دلیل هشیضی ّیب آعیت لبدس ثَ کبس ًوی ثبؽذ .پْل ثیوَ ثیکبسی جبیگضیي
هشیضی یب )(NAVثشای ثبصگؾت دّثبسٍ ثَ کبس داسیذ ،هیجبؽذ .دسآهذ ؽوب سا دس هذتی کَ ثذلیل
آعیت ًیبص ثَ کوک اص اداسۀ کبس ّ اهْس اجتوبػی
ُوچٌیي هیتْاًیذ اص کوکِبی اجتوبػی هثل هحلی هْلت ثشای عکًْت ،کوک ُضیٌۀ هغکي ّ ُضیٌۀ
اهشاس هؼبػ ثشخْسداسؽْیذ.
اگش دسفذد توبط ثب اداسۀ کبس )ُ )NAVغتیذ ،یبدتبى ثبؽذ کَ هذاسک هِن اص لجیل هذاسک پضؽکی،
ّ اهْس اجتوبػی

سا ثِوشاٍ داؽتَ ثبؽیذ.
ثشای کغت اطالػبت ثیؾتش هیتْاًیذ ثب اداسۀ کبس ّ اهْس اجتوبػی ) )NAVتوبط ثگیشیذ.

بیمً
اگش لشثبًی ػول خؾًْت ثبسی ؽذیذ ثِتش اعت کَ ثجیٌیذ آیب ثیوَ ای هثل ثیوۀ کبس،ثیوۀ حبدثَ ّ ثیوۀ
عفش داسیذ کَ ؽوب سا تحت پْؽؼ لشاس دُذ.

عوالب گسارش دادن یا گسارش وذادن شما بً پلیس چیست؟

یک ؽکبیت ثَ هؼٌبی گضاسػ دادى ثَ پلیظ دس هْسد جشیبًی کَ دس خْس هجبصات هیجبؽذ.
پلیظ ّظیفۀ ساصداسی سا داسد .ایي ثذیي هؼٌبعت کَ حشفِبیی کَ ؽوب ثَ آًِب هیگْییذ ثیي خْدتبى هی
هبًذ.ّلتی پیؼ پلیظ ُغتیذ دس یک اتبق خْاُیذ ثْد کَ دس آًجب پلیظ ًکبت هِن حشفِبی ؽوب سا یبدداؽت
هیکٌذ.
پلیظ اص جلغَ فذاثشداسی یب فیلوجشداسی هیکٌذ.
دسفْستیکَ هشاتت سا ثَ پلیظ گضاسػ کٌیذ ،آًِب هیتْاًٌذ تحمیمبت خْد سا ؽشّع کٌٌذ .ؽخقی کَ
اص ؽوب عْءاعتفبدٍ ّ یب ثشػلیَ تبى خؾًْت ثکبسثشدٍ ثبؽذ هوکي اعت ثَ هجبصات صًذاى یب
پشداخت جشیوَ هحکْم گشدد.
پلیظ هیتْاًذ ثَ ؽوب صًگ اػالم خطش ثذُذ .آًِب ُوچٌیي هیتْاًٌذ ثَ کغی کَ ثشػلیَ ؽوب خؾًْت
ثکبسثشدٍهوٌْػیت هاللبت ثذٌُذ ثَ ؽکلی کَ اّ ًتْاًذ ثؾوب ًضدیک ؽْد.
 هشکض اضطشاسی ًیض هیتْاًذ دسفْستیکَ ثخْاُیذ جشیبى سا گضاسػ دُیذ ؽوب سا دس ایيهْسد اسؽبد ّ ساٌُوبیی کٌذ.

 -اگشجشیبى سا ثَ پلیظ گضاسػ دُیذ هیتْاًیذ ثؼٌْاى لشثبًی خؾًْت غشاهت ثگیشیذ.

دستورالعمل وحوۀ گسارش کردن  -راٌىمایی و مشاوري
 عؼی کٌیذ کَ هذسک تِیَ کٌیذ .اصًمبط آعیت دیذٍ ثذًتبى ػکظ ثگیشیذ .پیغبهکِبی تلفٌی ،پیبهِبیایٌتشًتیً ،بهَ ّ چیضُبی هؾبثَ سا ًگِذاسی ّحفع کٌیذ.
 دسفْستیکَ دس هؼشك خؾًْت ّ آصاس جٌغی لشاس گشفتَ ایذ خْدتبى سا ًؾْسیذ ّ لجبعِبیتبى ساًیض دّس ًشیضیذ.
 جِت هؼبیٌَ ثب دکتش اّسژاًظ  /هشکض پزیشػ لشثبًیبى تجبّص توبط ثگیشیذ. اطالػبت هشثْط ثَ خؾًْت اًجبم ؽذٍ سا ثجت کٌیذ .چی ثْدٍ ،چگًَْ ّ چَ ّلت ایي ػول ثْلْعپیْعت .ثب ایٌکبس ساحتتش هیتْاى ثشای پلیظ ّضؼیت سا ثبصگْ ًوْد
هبجشا ساثَ کغی کَ هْسداػتوبدتبى اعت هثل هؼلوتبى ،هؾبّس یب دّعتتبى ثگْییذ .ایي ؽخـ هیتْاًذ
یک هذسک(ؽبُذ) ثشای ؽوب ثبؽذ ّ ثِتبى کوک کٌذ.
 ثب پضؽک یب سّاًؾٌبط توبط ثگیشیذ .آًِب هیتْاًٌذ ثبثت کٌذ کَ ؽوب هْسد خؾًْت لشاس گشفتَ ایذ. جشیبى ساثَ پلیظ گضاسػ کٌیذ .هِن اعت کَ ؽوب ُوَ چیض ساثب جضییبت اص لجیل دسکجب ،چگًَْ ّچَصهبًی
ایي ػول خؾًْت آهیض اًجبم ؽذ ،ثَ پلیظ ثگْییذ.

از کذام ارگان میتواویذ کمک بگیریذ؟

پضؽک یب هشکض ثِذاؽت هحل
هشکض فْسیتِبی پضؽکی
هشکض کوک ثَ لشثبًیبى تجبّص
خذهبت فْسی اجتوبػی
هشکضهحلی پٌبٍ دادى ثَ صًبى هْسد عتن
پلیظ:

تلفي:

تلفي ثشای کْدک ّ ًْجْاى :

تلفي۱۱۱ ۱۱۱ :

اداسۀ کبس ّ اهْس )(NAV

۰۲۸۰۰

www.nav.no
اجتوبػی

هٌطمۀ ؽِشی یب اعتبى هحل عکًْتتبى
دایشۀ حفبظت اص عبلوٌذاى

تلفي۸۰۰ ۳۰۱ ۶۱ :

تلفي پؾتیجبًی ثشای لشثبًیبى ثضُکبسی

تلفي۸۰۰ ۰۰۰ ۰۸ :

دفتش هؾبّسٍ ثشای لشثبًیبى ثضُکبسی

تلفي۸۱۸ ۲ ۲۰۰۲ :

www.jurk.no

(
فلیت عشخ

www.rodekors.no

دیکغی )( DIXI
هشکض هیشا

تلفي۲۲۸ ۰۲ ۶۸۰ :
یْسک )JURK
تلفي۰۸۰۰۳ :

www.dixi.no.

تلفي۲۲۰ ۰۰ ۰۸۰ :

www.mirasenteret.no

تلفي۲۲۱ ۱۱ ۶۲۰ :

هشکض پؾتیجبًی دس همبثل صًبی ثب هحبسم
www.sentermotincest.no

تلفي۲۳۳ ۱۰ ۱۸۰ :

ّکیل هذافغ :ثب دادگغتشی توبط ثگیشیذ .آًِب ؽٌبخت کبهل اص ّکالی هذافغ خْة داسًذ .اسگبًِبی اهذادی هثل
هشکض پٌبٍ دٌُذٍ ثَ صًبى هْسد آصاس ّ اریت لشاسگشفتَ ّ دیکغی لیغت خْدؽبى سا داسًذ .اداسۀ پلیظ ًیض لیغت
هخقْؿ ّکالی هذافغ هحلی خْدؽبى سا داسًذ.
دس غیشایٌقْست هیتْاًیذ ّکیل هذافؼی دس اعتبى ّ یب ؽِشعتبى خْدتبى اص طشیك عبیت صیش پیذا کٌیذ:
www.akvokatenhjelperdeg.no

