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کودک آزاری
کودک آزاری زمانی است که والدین یا مراقب به کودک 
یا نوجوان آسیب می رساند و می تواند جسمی، عاطفی 
یا جنسی باشد و شامل غفلت نیز می شود. این در کانادا 

 )CAS( غیرقانونی است. انجمن کمک به کودکان
همه گزارش های مربوط به کودک آزاری را بررسی 

می کند و تضمین می کند که کودکان در یک محیط امن و 
حمایت کننده زندگی می کنند.

آزار فیزیکی - هر عملی که باعث آسیب یا آسیب شود.

این شامل ضربه زدن، مشت زدن، لگد زدن، سوزاندن 
یا سایر اعمال مضر مانند نگه داشتن غذا به عنوان تنبیه 

یا حبس کردن کودک در اتاق است.

کتک زدن - ضربه مالیم با دست باز کودک برای 
اصالح رفتار او. در کانادا قانونی است اما این 

دستورالعمل ها را دنبال کنید:

به دلیل عصبانیت کودک را کتک نزنید.

•   

مت از جسم یا نیروی کافی برای ایجاد آسیب یا عالمت ال
استفاده نکنید

از کودک کمتر از ۲ سال و بزرگتر از ۱۲ سال را  
کتک نزنید.

والدین و مراقبان باید راه های دیگری برای تنبیه 
فرزندان خود بیابند.

آزار عاطفی - می تواند به رشد کودک آسیب برساند و 
بعداً در زندگی مشکالتی ایجاد کند. رایج ترین اشکال 

عبارتند از:

خودداری از محبت یا عدم اجازه به کودکان برای    •
معاشرت با دوستان

تندکودکانی که شاهد خشونت خانگی هستندس

زدن.به طور مرتب انتقاد، تحقیر، داد و فریاد زدن.
 غفلت - تامین نکردن نیازهای اولیه کودک.
بزرگساالن ملزم به ارائه موارد زیر هستند

•

•

غذا، سرپناه، پوشاک و مراقبت های پزشکی.

نظارت و تسهیل حضور منظم در مدرسه

عشق، حمایت. •

اگر والدین یا سایر مراقبین نیازهای اولیه فرزندان خود 
را برآورده نکنند، آنها گناهکار هستند. اگر والدین به 

دلیل استرس، سالمتی یا مشکالت مالی در مراقبت 
از فرزند خود مشکل دارند، انجمن کمک به کودکان 

و سایر سازمان های دولتی کمک می کنند تا اطمینان 
حاصل شود که از کودکان به خوبی مراقبت می شود.

آزار جنسی یا آزار جنسی - هر گونه تعامل جنسی 
شامل کودکان.

•

پورنوگرافی کودکان و تن فروشی اجباری نمونه های 
رایج سوء استفاده جنسی هستند. ایجاد، داشتن یا مشاهده 

پورنوگرافی کودکان در اینترنت یا به صورت چاپی 
یک جرم جدی است.

سن رضایت - کودکان زیر ۱۶ سال نمی توانند به طور 
قانونی به فعالیت جنسی رضایت دهند، حتی اگر با 

مشارکت موافقت کنند.

داشتن رابطه جنسی با کودک زیر ۱۶ سال تجاوز جنسی 
قانونی است و جرم بسیار جدی است.

هیچ کس زیر ۱۸ سال نمی تواند به کار در فحشا یا •
پورنوگرافی رضایت دهد.

•   

•   

•   

•   



رضایت برای ازدواج - در انتاریو برای ازدواج بدون 
اجازه والدین باید ۱۸ سال سن داشته باشید.

هیچ کس را نمی توان در هر سنی مجبور کرد یا فریب 
داد و هر متاهلی می تواند در دادگاه طالق قانونی 

بگیرد، حتی اگر همسر مخالف باشد.

پیامدهای کودک آزاری

اگر انجمن کمک به کودکان فکر می کند که فرزندان 
شما در خطر هستند، بسته به شدت آزار، می توانند آنها 

را به طور موقت یا دائم با خود ببرند. متجاوز را می 
توان دستگیر کرد.

 طبق قانون، هر بزرگسال در انتاریو موظف است.
 کودک آزاری را گزارش کند و همه گزارش ها محرمانه

.هستند
 کودکان باید سوء استفاده را به معلم، پزشک یا

بزرگسال مورد اعتماد دیگری گزارش دهند

برای گزارش کودک آزاری

با ۲۱۱ تماس بگیرید و شماره تلفن محلی انجمن کمک 
به کودکان را بخواهید.

از انجمن انجمن های کمک به کودکان انتاریو در 
oacas.org دیدن کنید

اگر فکر می کنید کودکی در معرض خطر فوری است، 
تماس بگیرید

۹۱۱ و درخواست پلیس کنید.

 cybertip.ca در Cyber Tip استثمار کودکان را به
گزارش دهید




