
 
 

 کمک کنیم  COVID-19ما ھمھ باید بھ حمایت از کودکان در دوران 
 
 

COVID-19 ھای حمایتی خود را از دست بدھند کھ بھ ھای زیادی شبکھاین دوران ایزولھ باعث شده است خانواده . زندگی ھمھ را وارونھ کرده است
بعضی دیگر نیز . در نتیجھ، بعضی کودکان ممکن است در معرض خطر صدمھ باشند. پراسترس بوده استھای دارای فرزند ویژه برای خانواده 

 . ممکن است امنیت نداشتھ باشند زیرا یک بزرگسال مسئول کھ مراقب آنھا باشد، وجود ندارد
 

 تماس با خط ویژه خدمات محافظت از کودکان 
CPS (Fairfax County)  ھفتھ آخر ژوئناز ھفتھ اول مارس تا  
 .  رسیده است   192بھ  498کاھش یافتھ و از  %62

 
ھا از زمانی شروع شد کھ کودکان با معلمان، مشاوران، افت تماس 

مددکاران اجتماعی مدرسھ، تامین کنندگان مراقبت از کودک و  
 . توجھی ھستندسایر کسانی کاھش یافت کھ مراقب بدرفتاری و بی 

 
توانند بھ شما کمک  شما می ل  در حال حاضر، شرکای محلی مث 
ممکن است در معرض آزار و   کنند کھ مراقب کودکانی باشید کھ

  . توجھی باشندبی
 

شما چطور می توانید بھ محافظت از یک کودک  
 کمک کنید؟ 

  
 ! است) Help Line(یک خط کمکی  ) 703-324-7400(ما  CPSخط ویژه 

 
  تماس   911لطفا برای واکنش سریع با سال است و کسی مراقب او نیست  7اگر کودکی در معرض خطر فوری است و سن او زیر

 . بگیرید
 اگر در رابطھ با امنیت یک کودک نگران ھستید، لطفا با خط ویژه خدمات محافظت از کودکانCPS   (Fairfax County)   بھ شماره

 . روز در ھفتھ تماس گرفتھ و نگرانی خود را گزارش کرده و در آن باره صحبت کنید 7ساعتھ،  24 بصورت  7400-324-703

 
 

 ! آـن را گزارش کنید -کنید کھ نیسترسد، یا نیست یا حس میاگر چیزی امن بھ نظر نمی

  ،باشید، برای مثال،ھای باز بپرسید، در گفتگو با آنھا ھدفمند سوال اگر نسبت بھ آزار یک کودک تردید دارید  : 
o  بھترین قسمت بودن در خانھ و بدترین قسمت بودن در خانھ چیست؟ 
o  اگر بتوانی یک چیز را در خانھ عوض کنی، آن چیست؟ 
o  کنی؟االن موقع ترسناکی در جھان است، آیا در خانھ احساس امنیت می 

  
  وقتی شخصاً، تلفنی یا آنالین با کودکان تعامل دارید، این تغییرات را دنبال کنید  –  توجھیعالئم آزار یا بی  : 

o اب دادن، احساس ناراحتی و ترس کردن و عقب کشیدن فرار از جو  -رفتاری 
o عالئم، کبودی، تغییر وزن، سالمت یا لباس  -ظاھر فیزیکی 
o فقدان نظارت مسئوالنھ و مناسب سن    -نظارت 
o خطرات ایمنی در خانھ، ھجوم جوندگان و حشرات   -محیط 
o تغییر تعامل با دیگران یا میزان مشارکت   -مشارکت 

 

 
 

 . تر بدانید دھی و منابع کمکی بیشمواردی کھ باید در صورت سوظن بھ کودک آزاری در نظر بگیرید، روش گزارش  درباره
 

لطفا این اطالعات را با دیگرانی کھ ممکن است با کودکان سر و کار داشتھ باشند، در  . بھ یک کودک و خانواده او کمک کنید کھ حمایت دریافت کند
 . میان بگذارید 

 
 این اطالعات را در مرورگر ببینید 

 .) برای دسترسی بھ ترجمھ این اسناد بصورت آنالین، دوباره مراجعھ کنید(

   
 

 . تماس بگیرید 703-324-7758شود، با شماره در صورت درخواست، اسکان مناسب ارایھ می . استفاده کنید Virginia Relay/ 711اشاره نشده است از   TTYاگر بھ شماره 

 

https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/children-youth/report-child-abuse/possible-signs-of-child-abuse-or-neglect
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https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/community-corner/we-all-need-to-help-protect-children-during-covid-19

