
بيش از هر زمانتجاوزوخشونتقربانيان
.ديگری به حمايت جامعه احتياج دارند

به ما گفته شده است که "در خانه بمانيد ، جان
را نجات دهيد" ، اما برای برخیانرو ديگخود

از افراد خانه امن نيست.

ان وخشونت خانگی ، کودکبرای قربانيان
،قرار گرفته اندآزارسالمندان که مورد

در خانهن اجباریدناشی از مانانزوا و استرس
آنها را در معرض خطر آسيب،مجرمانهمراه با

جدی قرار می دهد.

ازياميمانندخانهاکنون که اکثر مردم در
صورت خودياودور همديگر را می بينندفاصله

مطلع شدندرا با ماسک يا پارچه پوشانده اند،
جنسیيا نشانه های ديگر سوء استفادهکبودیاز

همسايگان ، دوستان،برای معلمانيا خشونتی را
.دشوار يا غيرممکن استبسيارفاميلو

اکنون بيش از هر زمان ديگر ، به عنوان يک
ويمشبااز احوال همديگر مطلعجامعه ، بايد

اگر عالئم خطر وجود دارد اقدام کنيد.
Fairfaxفيرفکس کانتیبخش خدمات خانوادگی

Countyماده ميباشد.آبرای کمک



کودک آزاری
مدارس فقط آنالين هستند واکنونهيکئآنجااز

شايع ترين گزارشگران کودککهمعلماندسترسی
.ديگر مقدور نيست،آزاری هستند

کاهش شديد تعداد مکالمات خدمات تلفنیاز طرفی
زيرا.ده استشنگرانموجبخط حمايت از کودکان

همچنان ادامهکودک آزاریما می دانيم که
دارد.

اگر در مورد امنيت کودک سؤال يا نگرانی
با تماس بگيريدماداريد ، لطفا

٧٠٣-٣٢۴-٧۴٠٠با شمارهCPSخط تلفن

حمايت از والدينبخشپيشگيری از کودک آزاری:
برای خانواده ها پوشش مختلفی حمايتی و

پشتيبانی رايگان وجود دارد ، از جمله فيلم
مقاالت و کالس های آنالين.های مخصوص والدين ،

در مورد چگونگیاطالعات بيشتریبرای کسب
با انجمن،اشتراککمکاضطراریدسترسی به خطوط

از طريق کالس هایدريافت کمکو،آنالين والدين
مخصوصو فيلم هایآموزشینکاتدريافتازی ،مج

لطفا بر روی لينک موجود،آنالينبطوروالدين
.ليک کنيددر اين قسمت ک



آزار سالمندان
مسن ها در برابر ويروسبزرگساالن به ويژه

آسيب پذير هستند و اين امرCOVID-19کرونا
باعث می شود دوستان و اعضای خانواده مالقات

های حضوری را کاهش دهند.
تماس های تلفنی خدمات محافظت از بزرگساالن

همهگيری کاهش يافته است.ايننيز در حين
طريق تلفنزافراد ااينبسيار مهم است که با

سالمتصحت وزتا ايا ويدئو در تماس باشيم
نها مطلع شويم.آ

راگلطفا
ياجنسی يا خشونتینشانه های سوء استفادهاز-
از درآمد و مستمریسوء استفاده-
عدم تامين يا غفلت از برآورد نيازهای افراد-

١٨افراد با سنسال يا بيشتر يا۶٠مسن با سن
،سال يا بيشتر که ناتوانی جسمی يا ذهنی دارند

تماس٧٠٣-٣٢۴-٧۴٠٠شمارهبامطلع شديد،
و گزارش دهيد.بگيريد

:برای کمک بهمی تواندگزارشينا
افرادی که به تنهايی زندگی می کنند-
در کنار اقوام زندگی می کنند ،يا-
مساعدت ومراکز،خانه های سالمنداندريا-

هستند ،ساکنبهزيستی،
هستندبيمارستان هايا در-
هستندساکنخانه های گروهیدريا-



پشتيبانی از مراقبان
، برنامه های سالمتی ، فرصت هایبخشداریخدمات

رامشارکت در جامعه و فرصت های داوطلبانه
لينک موجود در اين قسمت پيدا کنيد.درميتوان

يا با يک متخصص خدمات اجتماعی تماس بگيريد و
صبح8با آنها صحبت کنيد ، دوشنبه تا جمعه ،

بعد از ظهر.4:30-

خشونت خانگی
24در تعداد تماس های تلفنی به خط تلفناخيرا

ساعته خشونت خانگی و جنسی افزايش يافته است و
اين حوادث شديدتر بوده است.

سوءاستفادهخشونت خانگی و يامورداگر شما
قرار گرفته ايد يا شخصی را ميشناسيد کهجنسی

برای دريافتاستانرا تجربه کرده ، لطفا
به خشونت خانگی يا جنسیمنابع و اطالعات مربوط

با شماره تلفن
.حاصل فرماييدتماس٧٢٧٣-٣۶٠-٧٠٣

و يا نمی توانيداگر صحبت کردن امن نيست
با پيامک يا تکس مسيج، می توانيدکنيدصحبت
–آی–يی–وی-او–با سپل الLOVEISکلمه

برای خط تلفن ملی22522را به شماره-آس
بفرستيدخشونت خانگی



با سپلrainn.orgسايتدريا از طريق چت کردن
–ارر-او–نقطه–ان–ان–آی–ا–ارر
پيغامبرای خط تلفن ملی خشونت جنسیجی

.بفرستيد

پشتيبانی از افرادی که خشونت خانگی را تجربه
می کنند

دفتر خدمات خشونت خانگی و جنسی با عالمت
ايده هايی برای ايمن ماندن درDFSاختصاری

خانه ارائه می دهد.

اجتماعی تبديل بهفاصله گيریاجازه ندهيد که
انزوا اجتماعی شود. به طور مرتب با دوستان و
عزيزان خود در تماس باشيد تا از امنيت آنها

در خانه مطمئن شويد.




