
یشما احترام و برابر  ینیھ چگونھ عرف د ک د یری در نظر بگ 
چگونھ نقش زنان با  دھد،  یان مردان و زنان را پرورش میم

شتر زنان در  ی ب  ھر چھ مشارکت  یاو بر متفاوت است مردان
ید چھ کارھا یتوان  یشما م جامعھ یو رھبر  یر یم گیامر تصم

 د.  یدھانجام  یشتریب

ان زنان و  یم کھ احترام جامعھ  ی ابتکار عمل ھادر  : مشارکت
  یازجملھ روز جھان د، یشرکت کن د نکن یج میومردان را تر

 16 ن یکمپنوامبر و 25خ یھ زنان در تاریمبارزه با خشونت عل
 15نوامبر تا  25خ یاز تار یتی ھ خشونت جنسیت علیروز فعال

  8خ یزن در تار ی د روز جھانیتوان ی م نی. شما ھمچندسامبر
 د.ی ری ن و جامعھ جشن بگید مارس را با بزرگداشت نقش زن در 

را   یت یجنس یدر جامعھ خود، برابر ی راتییجاد تغید: با ایاقدام کن
د.  یو احترام بھ زنان کن یبرابرت یرعا  ق بھ ی د. تشویارتقا دھ

  /یت یجنس یک طرح برابر یجاد یتواند شامل ا  ین امر میا
باشد کھ زنان  یا کار گروھی و زنان ھیاز خشونت عل ی ریشگیپ

  یجامعھ کرده و فرصت ھا  یق بھ مشارکت در رھبر یرا تشو
 آورد.   ی فراھم م د یرھبران جد  یبرا را الزم  یآموزش

 ی ارتباط و ھمکار  یبرقرار  ر:ییت از تغیجاد مشارکت و حمایا
تواند بھ   ی م ین یجامعھ، شبکھ ھا و جوامع د  یر گروه ھا یبا سا

 DFSVاز  یری جلوگ یم تالش تان برایو تحک ی ر یادگیشما در 
جاد یا ی را برا یی تواند فرصت ھا  یم ن ین ھمچنیا د.یکمک نما
ھ  یبا مراکز ارا  شما جامعھ  یعضاشان و ایک  ان ھمیارتباط م

ق بھ درخواست ی فراھم کرده و آنھا را تشو  یمنیدھنده خدمات ا
 د. یت نمایکمک و حما

ید برایتوان ی وجود دارند کھ شما م یاد یاقدامات ز
از  یریو جلوگ ان آوریزادات  دن اعتقیبھ چالش کش

نسبت بھ زنان دھنده   نامناسب و آزار یرفتارھا
 د.یانجام دھ

 باشند: یر میشامل موارد ز  ن اقداماتیا

کمبود اطالعات و اطالعات نادرست در مورد   :یجاد آگاھیا
ل آن یو دال (DFSV)( ی، جنسی، خانوادگی خشونت خانگ

شود  یم  یزنان جاد ترس و مانع از کمک گرفتن یا منجر بھ 
 کنند.  ی ت و آزار را تجربھ میکھ خشونت و اذ 

را   یخاص یتوانند آموزش ھا ی جامعھ م ینیرھبران د 
افت  یاز آن در یر یشگیپ یو چگونگ DFSVدرک  یبرا

  ی ن برگھ ھاید اطالعات موجود در ایتوان  یکنند. شما م
ا آنھا را  ید. یدرج کن یمحل  ی ھ ایرا در نشر یاطالع رسان

  یھ ایاعالن ا با نگارشی د. ییع نما یروشور توزبعنوان ب
من و  یا یج رفتارھا یت از تروی موضع خود در قبال حما

یعارزنان   یانھ مردان در روابط خود و حق زندگممحتر
 د.  یاعالم کنرا  زار  آت و یخشونت و اذ از 

گفتگو در مورد  یرا برا  یی بحث و گفتگو : فرصت ھا
DFSV از توسل   یر یشگیپ در  یتیجنس  یت برابر ی و اھم

نکار ید ایتوان ی د. میھ زنان فراھم کنیمردان بھ خشونت عل
  یبرگزار قیاز طر: د یر انجام دھیز یرا بھ روش ھا 
کوچک و بدون   یگروھ ی، بحث ھا جلسات موعظھ

ینھ برایزم نیاا با دعوت از دست اندرکاران دریفات یتشر
جامعھ را شامل   یھمھ اعضا جامعھ. یا اعضاصحبت ب

 .زنان و نوجوانان ،مردان ؛د یکن

 4 یرسان  برگھ اطالع 

 یت یاحترام جنسو  ی ج برابر ی ترو
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 change the story:Let’s  –Our Watch 
Australia Violence against women in 

Prevention Practitioner Guide –Our Watch  
 ن محور) ی د  ی نھ ھای زم یبرا  یی ( با مثالھا

 Violence Drives What – Watch Our
Women? Against 

 ینی ج روابط برابر و محترمانھ در جوامع دیترو
toolkit Manual and 

SASA! Faith 
 Prevent to Communities Faith for Guide A

HIV nce Against Women andViole 
Trocaire and Raising Voices 

 The Man Box   :
ک مرد جوان ی بھ عنوان    ی درباره زندگ   ی مطالعھ ا 

 ا یدر استرال 
Jesuit Social Services –The Men’s Project  

 
resourcesWhite Ribbon Australia  

   DFSVمنابع 
کمک بھ شما در شناخت و   یاز منابع برا یعیف وسیط

زار دھنده آز و یآم خشونت ی دن رفتارھایبھ چالش کش
 ن منابع عبارتند از: یباشد. ا یدسترس مدر

1800 RESPECT  -  ی مشاوره ا  یخدمات مل 
 ی و خانگ  ی، خشونت خانوادگ  یزارجنس آ

languages different in DFSV about Information 

 ) Anglican Diocese Melbourneاسقف اعظم ملبورن (  
Program Women Against Violence Preventing 

 AMESھ زنان یاز خشونت عل  ی ر ی شگیپ ی پروژه رھبر 
Part 1 and 2 – Challenging Everyday Sexism 

 یپروژه چالش خشونت خانوادگ
 interfaith An Respect: and Equality Promoting 

violence family preventing on collaboration 

 )Integrity Strategy(    یدرستکارراھبرد  – اسکاتلند  یسایکل
 Working to end violence against women

women against violence tackling for Resources 

ھ زنان و خشونت یکھ بھ موضوع خشونت عل  ین یجوامع د
 د است:یآنچھ کھ مف  -پردازند  ی م  یخانوادگ

 Settings Faith in Prevention Effective for Tips Key 
 بانوان یتندرست یدانشگاه ملبورن و مرکز چند فرھنگ

ھ زنان ی خشونت عل  یبرا   InTouch  یمرکز چند فرھنگ
 Empowering Faith and Community Leaders

to Prevent Violence Against Women 

و  DFSVبا    مقابلھ و    ی ر ی شگ ی د در پ ی توان   ی شما م 
داشتھ  ی من نگھ داشتن زنان و کودکان نقش اساس ی ا 

 د. ی باش 
 1800RESPECTن  ف ق شماره تل ی شتراز طر ی اطالعات  ب 

ت  ی ا وبسا ی و     (732 737 1800)
www.1800RESPECT.org.au   باشد.    ی در دسترس م

ورت در معرض خطر بودن  صا در ی یدر مواقع اضطرار
 د.یریتماس بگ 000بالفاصلھ با 

ما و احتر ی برابر   نھیشتر درزمی اطالعات ب کسب  ی است. برا  DFSV در مورد یبرگھ اطالع رسان  4از یک ین برگھ  یا
 DFSVبھ نسبت   ص و واکنش ی تشخ  یچگونگ  شتر درموردی . اطالعات بدیمالحظھ کنرا  4 یبرگھ اطالعات  یت یجنس

 .باشد  یم دسترس   در  2و  1 یاطالع رسان  ی در برگھ ھا 

http://www.youtube.com/watch?v=fLUVWZvVZXw
http://www.youtube.com/watch?v=fLUVWZvVZXw
https://d2bb010tdzqaq7.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/07042017/Putting-prevention-into-practice-AA-web.pdf
http://www.ourwatch.org.au/the-issue/
http://www.ourwatch.org.au/the-issue/
https://www.vichealth.vic.gov.au/-/media/ResourceCentre/PublicationsandResources/PVAW/guide-to-equality/Promoting-Equal-and-Respectful-Relationships-Manual-and-Tool-Kit-Web.pdf?la=en&hash=CA0CEFE1875A3D3A8D88E94A9F4019451EA90ACD
https://www.trocaire.org/sites/default/files/resources/policy/sasa-faith-guide.pdf
https://www.trocaire.org/sites/default/files/resources/policy/sasa-faith-guide.pdf
https://jss.org.au/what-we-do/the-mens-project/the-man-box/
http://www.whiteribbon.org.au/Learn-more/Available-Resources
https://www.1800respect.org.au/languages/
http://www.melbourneanglican.org.au/pvaw/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLr2ovjL6seelMiCzlMsyJ8y1pyQrfuoP-
https://cgdresources.mmgsolutions.net/Resources/Website/SiteDocuments/Challenge%20Family%20Violence%20booklet%20WEB%20(A3471436).pdf
https://cgdresources.mmgsolutions.net/Resources/Website/SiteDocuments/Challenge%20Family%20Violence%20booklet%20WEB%20(A3471436).pdf
http://www.churchofscotland.org.uk/speak-out/violence-against-women
http://www.churchofscotland.org.uk/speak-out/violence-against-women/violence-against-women-resources
https://www.partnersinprevention.org.au/wp-content/uploads/Faith-Communities-Addressing-Violence-Against-Women-and-Family-Violence-What-Works.pdf
https://intouch.org.au/launch-of-new-resource-empowering-faith-and-community-leaders-to-prevent-violence-against-women/
https://intouch.org.au/launch-of-new-resource-empowering-faith-and-community-leaders-to-prevent-violence-against-women/
http://www.1800respect.org.au/

