
1-855-626-0002
https://settlement.org/o2o

Orientation to Ontario

Funded by / Financé par

آزار و اذیت طفل
آزار و اذیت طفل وقتی گفته میشود که والدین یا نگهبان 

طفل باعث آسیب رساندن به طفل یا نوجوان می شوند 
و اذیت می تواند جسمی، عاطفی یا جنسی باشد و شامل 
غفلت نیز می شود. این فعل در کانادا غیرقانونی است. 
انجمن کمک به اطفال تمام گزارش های سوء استفاده از 
اطفال را بررسی می کند و اطمینان می دهد که طفالن 

در یک محیط امن و حمایتی زندگی می کنند.

آزار و اذیت فیزیکی – هر عمل که باعث آسیب و یا 
زخمی شدن شود بنام آزار و اذیت فزیکی یاد می شود 
و این شامل ضربه، مشت زدن، لگد زدن، سوزاندن و 
یا دیگر اعمال مضر مانند خودداری از غذا به عنوان 

مجازات و یا قفل کردن یک طفل در یک اتاق است.

تنبیه کردن – ضربه زدن به یک طفل به آرامی با دست 
باز برای اصالح رفتار آن در کانادا قانونی است اما این 

دستورالعمل ها را دنبال کنید:

در صورتیکه خود تان عصبانی میباشید طفل را لت 

• 

و تحقیر نکنید.

ب از چیزی یا زور استفاده نکنید که باعث ایجاد آسیب 
یا داغ شود

ز طفل کمتر از 2 سال و بزرگتر از 12 سال را تنبیه و 
تحقیر نکنید.

والدین و نگهبانان باید راه های دیگری برای انضباط 
فرزندان خود پیدا کنند.

سوء استفاده عاطفی - می تواند رشد طفل صدمه ببیند 
و باعث مشکالت در زندگی آینده شان شود. رایج ترین 

نوع عبارتند از:

خودداری از محبت یا اجازه ندادن به اطفال برای  • 
معاشرت با دوستان

گیاطفال شاهد خشونت خانگی

.به طور منظم انتقاد، تحقیر، خشم و چیغ زدن.ن
 غفلت – مهیا نکردن ضروریات اساسی به یک

 طفل. بزرگساالن باید موارد ذیل را برای طفل مهیا
سازند.

غذا، سر پناه، لباس و مراقبت های صحی. •

نظارت و تسهیل رفتن منظم به مکتب •

محبت و حمایت •

اگر والدین یا سایر مراقبت کنندگان نیازهای اساسی 
اطفال خود را برآورده نکنند، به جرم سوء استفاده 
مجرم هستند. اگر والدین به دلیل استرس، مشکالت 

صحی یا مالی، در مراقبت از طفل خود مشکل داشته 
باشند، انجمن کمک به اطفال و دیگر سازمان های 

دولتی کمک خواهند کرد تا مطمئن شوند که از کودکان 
به خوبی مراقبت می شود.

سوء استفاده جنسی یا آزار و اذیت - هر گونه تعامل 
جنسی شامل کودکان.

این شامل تماس جنسی فزیکی و غیر فزیکی می شود. 
اکثر اوقات یکی از اعضای خانواده یا دوست خانوادگی 

است که از کودک یا نوجوان سوء استفاده جنسی می 
کند. سوء استفاده جنسی ممکن است توسط بزرگساالن، 

نوجوانان و یا کودکان دیگر انجام شود.

فلم های مبتذل طفل و فحشاء اجباری نمونه های رایج 
سوء استفاده جنسی هستند. ایجاد، در اختیار داشتن یا 
مشاهده فلم های مبتذل طفل در انترنت یا داشتن کاپی 

• 

• 

• 

• 



هارد جرم جدی است.

سن رضایت - اطفال زیر 16 سال نمی توانند از نظر 
قانونی به فعالیت جنسی رضایت دهند، حتی اگر آنها 

موافقت به شرکت کنند.

داشتن رابطه جنسی با طفل زیر 16 سال تجاوز قانونی است و •
جرم بسیار جدی است.

هیچ کس زیر 18 سال نمی تواند رضایت به کار فحشا دهد تا  •
در فحشاء خانه یا فلم های مبتذل کار کند.

رضایت برای ازدواج - در انتاریو شما باید 18 ساله 
باشید تا بدون رضایت پدر و مادر عروسی نمائید.

هیچ کس را نمی توان در هر سنی مجبور یا فریب به 
عروسی داد و هر فرد متاهل می تواند در دادگاه طالق 

قانونی دریافت کند، حتی اگر همسر مخالف باشد.

عواقب سوء استفاده از طفل

اگر انجمن کمک به اطفال فکر کند که اطفال شما در 
خطر هستند، می توانند آنها را به طور موقت یا دائمی 

از پیش شما ببرند. سوء استفاده کننده را می توان 
دستگیر کرد.

 هر فرد بزرگسال در انتاریو نظر به قانون باید آزار
 طفل را گزارش دهد و تمام گزارشات محرمانه هستند.

 اطفال باید سوء استفاده را به یک معلم، داکتر یا یک
.بزرگسال مورد اعتماد دیگر گزارش دهند

گزارش سوء استفاده از اطفال

با شماره تلفن 211 تماس بگیرید و شماره تیلفون انجمن 
کمک به اطفال محلی را بخواهید.

oacas.org بازدید از انجمن کمک به اطفال انتاریو در

اگر فکر می کنید یک طفل در خطر فوری است، به 
911 تماس بگیرید و پولیس را بخواهید.

 cybertip.ca گزارش بهره برداری از اطفال را به صفحه
دهید.




