
نگه داشتن بچه ھا امن

©2018

Programme written and animated by Chrissy Sykes © 2018  
Translations by:  Shahin Gavanji and Jahangir Gavanji 

Song Lyric Translations by: Shima Azizi

برنامه پیشگیری از سوء استفاده از کودکان



بدن من، بدن من است  
مـن می خـواھـم بـرنـامـه بـدن مـن، بـدن مـن اسـت را بـه شـما 
مــعرفی کنم این یک بــرنــامــه رایگان انیمیشن بــه ھــمراه 
مـوسیقی جھـت پیشگیری از سـوء اسـتفاده جنسی کودکان 
می بـاشـد که میتوان مـسائـل و مـوضـوعـات مـھم در این 
رابـطه را بـا اسـتفاده از شـادی، انیمیشن و آواز خـوانـدن 

ھمراه با آھنگ ھا ارائه دھیم. 

 
 
 



 عواقب سوء استفاده از کودک آزاری برای کودک مورد آزار و برای جامعه به طور
 کلی قابل توجه است و آموزش یکی از بھترین راه ھای جلوگیری از این اتفاق است یا حداقل
 اگر یک کودک در حال حاضر در وضعیت سوء استفاده قرار گیرد، دانستن اینکه چه کاری باید

 .انجام دھد، و از چه کسی باید کمک بگیرد
 

بنابراین ھر چه زودتر ما بتوانیم به کودکان در مورد موضوع "ایمنی بدن" آموزش بدھیم بھتر 
است، و این برنامه برای کودکان 3 سال به باال قابل اجرا میباشد، زیرا من این برنامه را برای 

بیش از 350،000 کودک در ایاالت متحده آمریکا با موفقیت ھای زیادی ارائه دادم. 

 

 مھمترین و بھترین ویژگی برنامه بدن من بدن من است این است که می تواند توسط ھمه افراد
 شامل مددکاران اجتماعی، معلمان، ارائه دھندگان مراقبت روزانه، والدین، ارائه دھندگان

 برنامه ھای آموزشی، باشگاه ھای ورزشی و بسیاری دیگر افراد آموزش داد
 شود. و از طریق آموزش، پیشگیری از روش ھای مختلف سوء استفاده را آموزش میدھد، که

 .از اھمیت زیادی برخوردار است



"چگونه میتوان به کودکان نزدیک شویم و  در مورد روش ھای سوء استفاده از 
کودک آنھا را راھنمایی کرد؟" 

اکثر بـزرگـساالن دوسـت نـدارنـد در مـورد سـوءاسـتفاده صـحبت کنند، و فکر می کنند که روش ھـا و رویکرد ھـایی بـرای 
نـزدیک شـدن بـه کودکان بـرای صـحبت در مـورد این گـونـه مـسائـل می تـوانـد دلھـره آور و مشکل سـاز بـاشـد. آھـنگ ھـای 

سرگرم کننده در این برنامه به افراد اجازه می دھد که با شیوه ای ساده و مثبت با کودکان ارتباط برقرار کنند. 

چرا موسیقی؟ 
آھـنگ ھـا بـه عـنوان یک راه فـوق الـعاده بـرای کودکان جھـت یادآوری پیام ھـای مـھم که آمـوزش داده می شـود می بـاشـند. مـن 
اطمینان دارم که ھـمه شـما، آھـنگ ھـای کوچک را که در زمـان کودکی یادگـرفـته اید را بـه یاد می آورید، این آھـنگ ھـا و 

پیام ھا با بچه ھا باقی می ماند و ھمچنین برای درس ھای زندگی آینده مفید خواھد بود. 

نـتایج مـطالـعه ای بـا حـضور کودکان که در مجـله مـوسیقی درمـانی منتشـر شـد نـشان داد که مـوسیقی و یادگیری آھـنگ ھـای 
جـدید بـا اسـتفاده از ایجاد حـس مـثبت و افـزایش اعـتماد بـنفس بـه کودکان کمک می کند احـساس خـوبی نسـبت بـه خـود داشـته 

باشند 

  
*The Power Of Music - University of London  

 
 
 

 



 
چگونه از این برنامه استفاده کنیم: 

سرگرم کننده باشد 
این آھنگ ھا با استفاده از انیمیشن ھای شاد و سرگرم کننده که توسط یک شخصیت کارتونی به نام سنتی معرفی شده است، پیام ھای آموزشی خود 

را به شکل ماندگار در حافظه با استفاده از آواز خواندن، انجام حرکات دست، رقص و انجام ھر کاری انتقال میدھند. 

 برنامه را ساده و آسان اجرا کنیم
بچه ھای کوچک نیازی به دانستن جزئیات عمیق سوء استفاده ندارند و فقط قوانین ساده که در زیر آمده را به آنھا انتقال دھید. 

1- ھیچکس نباید به شما آسیب برساند 

2- ھیچ کس نباید قسمت خصوصی شما را لمس کند 

3-اگر مشکل دارید به کسی بگویید 

4-ھیچ کس نباید از قسمت ھای خصوصی بدن شما عکس بگیرد 

5-اگر کسی به شما آسیب میرساند یا قسمت ھای خصوصی بدن شما را لمس می کند، مخفی نکنید و به کسی بگویید 

6-اگر شما توسط شخصی مورد اذیت و آزار قرار می گیرید به شخص مورد اعتماد بگویید. 

 برنامه را مثبت نگه دارید
 در این برنامه ھدف اصلی این است که توانایی کودکان را تقویت کنیم تا احساسات مثبت و مراقبت را در مورد بدنشان با استفاده از روش ھای

 .آموزشی جالب درک کنند تا در صورتی که مشکلی برای آنھا بوجود آمد، بتوانند با شخص مورد اعتماد در مورد آن صحبت کنند

 



 شما میتواند نظرات جالبی در این مورد بدست آورید
برخی از مثالھای بازخورد این کالس ھا که توسط کودکان نوشته یا کشیده 

شده است 

" من را لمس نکن" 
 

"من شخصا ھرگز مورد سوء استفاده قرار نگرفتم 

اما خواھر کوچکتر من بود که پس از دیدن این برنامه، با مادرم در مورد 
مشکلش صحبت کرد" 

 
یا چیزی شبیه به این تصویر (راست) از یک کودک 5 ساله که باید بیشتر 

مورد بررسی قرار گرفته شود. 

 
 
 

 این ایده خوبی است که کودکان پس از ھر درس یک نامه یا نقاشی تھیه کنند و از کودکان بخواھید
 تصویری را درباره آنچه که شما در حال صحبت کردن و آواز خواندن یا شاید در مورد چیزی که

 .برای آنھا اتفاق افتاده یا چیزی که نگران آن ھستند،به تصویر در آورند

 من ھمیشه پیشنھاد می کنم که فرزندانتان را به ایستادن و آواز خواندن دعوت کنید چونکه آنھا توجه
 .بیشتری در این حالت نسبت به ھنگام نشستن دارند و حرکت ھای دست آسان تر انجام می دھند



آھنگ شماره 1 

اگر با مشکل مواجه شدی

https://youtu.be/Bsz-ahy4HWE

Chrissy Sykes




 متن سنتی در ویدئو
 سالم، اسم من سنتی ھستش و امروز ما برنامه " بدن من، بدن من است، را انجام

 .میدیم
 ما آھنگ ھایی رو می خونیم ، سرگرم می شیم و یاد می گیریم که چجوری از

 خودمون مراقبت کنیم.
 تو می دونی که، بدنھای ما بسیار ویژه ھستند و ھیچ کسی این حق را نداره که به

 ما صدمه بزنه، یا نقاط خصوصی بدن ما را لمس کنه یا ھرکاری را انجام بده که ما
 را ناراحت کنه برای اینکه این بدن ویژه ی ماست.

 ما االن اولین آھنگ رو با ھم انجام میدیم- و من می خوام که تو این آھنگ رو ھمراه
 .با من بخونی-  اسمش ھست بدن من، بدن من است



 بدن من، بدن من است (آھنگ) متن آھنگ
 این بدن منه ، بدن من، و ھیچ کسی حق نداره به من صدمه بزنه برای اینکه بدن من فقط برای منه.

  این بدن منه، بدن من و ھیچکسی حق ندارد که منو لمس کنه برای اینکه بدن من فقط برای منه
  من دو دست دارم که احساس کنم، و دو تا چشم

 تا ببینم

 من دو دست دارم که احساس کنم، و دو تا چشم تا ببینم
 و دو گوش تا بشنوم اون چیزھایی که تو به من میگی

 من دو تا پای قدرتمند دارم که منو به جاھایی که می خوام ببرند
 ،و ھمینطور نقاط خصوصی دارم که نمی خوام اونھارو نشون بدم

  
 این بدن منه، بدن من و ھیچکسی حق نداره که به من صدمه بزنه برای اینکه بدن من فقط برای منه 

 این بدن منه، بدن من و ھیچکسی حق نداره که منو لمس کنه برای اینکه بدن من فقط برای منه
  

 من روی سرم مو دارم می خوام اون رو ببینی
 یه ناف کوچولو ھم دارم

 من یه بینی کوچولوی بامزه  و ده تا انگشت کوچولو ھم  دارم
  و ھمینطور یه دھن دارم که با اون  بھت بگم که می خوام تو بدونی

  
 این بدن منه، بدن من 

 و ھیچ کس حق نداره به من صدمه بزنه
 برای اینکه بدن من فقط برای منه

 این بدن منه، بدن من
 و ھیچ کس این حق را نداره که من را لمس کنه

 برای اینکه بدن من فقط برای منه
بله بدن من فقط برای منه



 بدن من، بدن من است – ھدف آھنگ

برای تدریس به کودکان که بدن آنھا متعلق به خودشان است و ھیچکس حق ندارد به آنھا آسیب برساند یا بخش 
خصوصی آنھا را لمس کند. 

یکی از اولین چیزھایی که در این برنامه به کودکان توضیح داده میشود این است که بدن ما ویژه است و ھیچکس حق ندارد به ما آسیب 
برساند یا بخش ھای خصوصی بدن ما را لمس کند. سپس مشخص کنید که قسمت ھای خصوصی چه قسمت ھایی ھستند، آنھا قسمت ھایی از 

بدن ھستند که با لباس ھایشان پوشیده میشوند، آنھا خصوصی ھستند و فقط به ھر شخص تعلق دارند. 

 
ھمچنین مھم است که به کودکان توضیح دھیم که ممکن است زمان ھایی وجود داشته باشد که والدین یا مراقبان برای مثال بخش خصوصی 

آنھا را لمس کنند که شامل موارد زیر میباشد: 

 
 1- ھنگامی که آنھا خیلی کوچک ھستند، کسی باید آنھا را حمام ببرد، اما با افزایش سن وقتی بزرگتر میشوند آنھا یاد

 خواھند گرفت که چگونه خودشان به تنھایی به حمام بروند.
2- زمانی که کودک بیمار میشود والدین یا مراقبین ممکن است مجبور شوند دارو را برای بخش ھای خصوصی شما 

استفاده کنند، اطمینان حاصل کنید که در زمان بیماری فقط والدین، مراقبین و یا پزشکان می توانند از این داروھا برای 
درمان  در این بخش ھای خصوصی بدن شما استفاده کنند و اگر باعث ناراحتی شما میشود، می توانید با صراحت این 

موضوع را اعالم کنید که چطور خودتان(کودک) دارو را مورد استفاده قرار دھد. 

3- پزشک ممکن است مجبور شود قسمت خصوصی بدن کودک را لمس کند، در صورتی که کودکان بیمار باشند، مادر، 
پدر یا مراقب آنھا ھمیشه باید با آنھا در اتاق معاینه ھمراه با کودک باشد. 



کودک باید این موضوع را بداند که ھیچ زمانی وجود ندارد که شخصی بتواند بخش ھای خصوصی شما را 
را لمس کند. کودکان باید بدانند که اگر کسی باعث احساس ناراحتی آنھا می شود یا تالش می کند که کاری 
را انجام دھد که آنھا میدانند اشتباه است، می گوید "نه". این به کودکان توانمند میدانند که بدن آنھا متعلق به 

آنھا خود آنھا است. 

 
 بیش از 90٪ سوءاستفاده جنسی در خانواده ھا یا توسط افردی که کودک آنھا را می شناسد و به انھا اعتماد
 دارد، رخ می دھد. وقتی این اعتماد از بین میرود باعث آسیب ھای شدیدی به کودک میشود. آنھا نیازدارند

 که بدانند که چه جاھایی امن ھستند و برای کمک چه کسی به آنھا گوش می دھد و آنھا را باور میکند.
 

 رازدار بودن
سوء استفاده از کودکان و شکارچیان جنسی اغلب بر این واقعیت تأکید دارند که یک کودک اسرار را حفظ 

خواھد کرد و برای این واقعیت یک ایده خوب وجود دارد که ما به کودکان بگوییم یک قانون داریم ما ھیچ راز 
مخفی نداریم. 

 در مواقعی که شخصی باعث صدمه زدن به کودکان می شود، درک این کودکان با استفاده از آموزش این 
 برنامه از سنین پایین باعث می شود که آنھا احساس راحتری نسبت به عدم حفظ و نگھداری اسرار "نا

 امن" نزد خود داشته باشند.
 



 کودکان باید بدانند که اگر سوءاستفاده رخ می دھد:
 1) آنھا سرزنش نمی شوند

2) آنھا نباید احساس گناه کنند 

3) مھم است که به آنھا بگوییم سوءاستفاده متوقف می شود 

لـطفا بـه یاد داشـته بـاشید که مـرتکبین آزار کودکان مـعموال افـرادی ھسـتند که کودک  آنـھا را دوسـت دارد یا آنـھا را می 
شناسدو به آنھا اعتماد دارد، بنابراین موضوع باید به آرامی و با مالحظه مورد بحث و آموزش با کودک قرار گیرد. 

در مقابل فرزند عصبانی نشوید، آنھا به شما نیاز دارند تا آرام و مسئول در برابر آنھا باقی بمانید. 

شـما می تـوانید بـه آنـھا تـوضیح دھید که درسـت مـثل مـعتاد بـه مـواد مخـدر یا الکلی، افـرادی که از کودکان سـوء اسـتفاده 
می کنند نیاز بـه کمک دارنـد. بـه این تـرتیب آنـھا می تـوانـند بھـتر شـونـد و بـه دیگران آسیب نـزنـند. بـه ھمین دلیل اسـت که 

برای آنھا بسیار مھم است که به کسی بگوید(اسرار خود را). 

 عصر مدرن و دیجیتالی
ھـمگام بـا عـصر مـدرن و دیجیتالی مـا بـاید از کودکان در بـرابـر افـرادی که ممکن اسـت بـخواھـند عکس ھـای نـامـناسـب از 
آنـھا بگیرنـد مـحافـظت کنیم. ھـنگام صـحبت کردن بـا کودکان در مـورد حـفاظـت از خـود در بـرابـر لـمس کردن و دسـت 
زدن بـه قـسمت ھـای خـصوصی آنـھا تـوسـط افـراد کودک آزار، بـاید ذکر کنید که ممکن اسـت افـرادی  بـخواھـند عکسی 

از اعضای خصوصی بدن شما بگیرند (حتی اگر سعی نکنند آنھا را لمس کنند) باید به آنھا "" نه "" بگویید،  

و به آنھا آموزش دھید که در صورت مواجھه شدن با چنین موضوعی به والدین یا مراقبین سریعا اطالع دھند 



آهنگ شماره 2
 بدن من، بدن من است

https://youtu.be/dOL0pASPrOY



 متن سنتی در ویدئو
 .حاال می خوایم با این آھنگ  یه کم سرگرمی داشته باشیم

 قوانین خوبی ھستن برای به خاطر سپردن
 و قانون اینه که - اگر درست به نظر نمیاد- انجامش نده

 االن من در مورد چیزھایی مثل انجام دادن تکالیف مدرسه،  یا تمیز کردن اتاقت
 باھات صحبت نمی کنم

 من در مورد این صحبت می کنم که اگر کسی سعی کرد تا تو رو مجبور کنه که با
 اونھا  به جایی بری و تو می دونی که این کار درست به نظر نمیاد که انجامش بدی.

 !اگر درست به نظر نمیاد – انجامش نده
 



  
 دیگران می تونن تو را لمس کنن و بگن که سردی

 اما این را به خاطر داشته باش، بدن تو متعلق به تو ھستش
 تو تنھا کسی ھستی که می دونه که اگر درست به نظر نمیاد و یا اگر این

 !! احساس خوبی نمیده نباید انجامش داد، اوھوم
 نه اگر درست به نظرت نمیاد انجامش نده، اوھوم!!

 انجامش نده ، انجامش نده
  

 شاید افرادی باشند که فکر کنن تو ساده و نادانی
 و اونھا تالش می کنن که به تو دارو بدن و تو رو از مدرسه دور نگه دارن

 بزار بھت یه رازی رو بگم، اما تو می دونی که چه کار باید انجام بدی
 !! برای ھمین اگر درست به نظرت نمیاد انجامش نده، اوھوم

  
 افرادی ھستند که ممکنه تو رو بغل کنن و بھت بگن که براشون مھم ھستی
 من نمی خوام بھت بگم  که این رد و بدل کردن احساسات خوب نیست

 اما تو ، خودت رو بھتر می شناسی اگر درست به نظر نمیاد
 !!اگر درست به نظرت نمیاد انجامش نده، اوھوم

 نه اگر درست به نظرت نمیاد ، انجامش نده، اوھوم!!
  انجامش نده ، انجامش نده

 نه اگر درست به نظرت نمیاد ، انجامش نده، اوھوم!!،
 انجامش نده ، انجامش نده

 !!نه اگر درست به نظرت نمیاد، انجامش نده ، اوھوم

اگر درست به نظر نمیاد- انجامش نده، (متن آھنگ)



اگر احساس راحتی نمیکنید – اھداف آھنگ 
1. تـدریس کنید بـه کودکان که بـتوانـند بـه احـساسـات خـودشـان گـوش 

بدھند. 
خیلی وقـت ھـا کودکان احـساس خـوبی نسـبت بـه انـجام دادن بعضی از کارھـا نـدارنـد و زمـانی که 
کاری انجام میدھند که احساس خوبی شاید نداشته باشند. ما آھنگی در این برنامه داریم که میگوید: 

اگر احساس خوبی ندارید انجامش ندھید 

احساسات: 

ھـنگامی که بـحث خـود را در مـورد احـساسـاتی که می تـوانید صـحبت کنید بـاز کرده اید، بـه این 
موضوع باید اشاره کرد که: 

ھــمه مــا دارای مجــموعــه احــساســاتی از قبیل احــساس شــادی، غمگین بــودن، غــربــت  و تــنھایی، 
عصبانی بودن، ترس ھستیم و  

بـرای کودکان بسیار مـھم اسـت که بـدانـند دیگران نیز در سـراسـر جـھان دارای احـساسـاتی شـبیه بـه 
آنـھا ھسـتند و آنـھا تـنھا نیستند. ببینید و بـررسی کنید که کودکان از این بـرنـامـه چـه نـوع احـساسی 

دارند 

شـما می تـوانید یک بـازی را انـجام دھید و  چھـره ھـای خـوشـحال، چھـره ھـای غـم انگیز، چھـره ھـای 
عـصبانی یا چھـره ھـای خـنده دار آنـھا را ببینید و یا بـا روش دیگری بـه مـنظور بـررسی احـساسـات 
آنـھا بـه کودکان بـگویید که احـساسـات خـود را نسـبت بـه این بـازی بـر روی کاغـذ بکشند وبـدانید که 

آنھا چه احساسی دارند. 



  2. برای فشار ھمکالسی ھا
 شما می توانید از این آھنگ برای صحبت کردن با فرزندان در مورد حالت ھای مختلف فشار ھمکالسی ھا با

 سایر کودکان در مدرسه استفاده کنید یا اگر افرادی در خانه تالش می کنند آنھا را به انجام کاری که وادار کنند
 که درست نیست. اینگونه فشار ھا میتواند سوء استفاده از کودکان در موضوع مواد مخدر یا زورگویی در محیط

 مدرسه و خانه را شامل شود
بـه کودکان آمـوزش دھید که ایستادن در بـرابـر فـشار ھـای ھمکالسی ھـا می تـوانـد دشـوار بـاشـد، امـا بـه آنـھا تـوضیح 
میدھیم که چـقدر احـساس قـوی تـری خـواھـند داشـت و اعـتماد بـه نـفس آنـھا چـقدر بـاالتـر خـواھـد رفـت، در صـورتی که 

اجازه ندھند ھمکالسی ھا یا دیگران آنھا را تحت فشار یا آنھا را مورد آزار و اذیت قرار دھند  

" اگر احساس خوبی ندارید انجامش ندھید" 

 3. برای کمک به کودکان آنھا را توانمند کنید
کودکان بـاید بـدانـند که بـدن آنـھا مـتعلق بـه خـودشـان اسـت و اگـر چیزی بـاعـث نـاراحتی آنـھا می شـود، آنـھا حـق دارنـد  

که بگویند نه! من نمی خواھم این کار را انجام دھم. 
 " اگر احساس خوبی ندارید انجامش ندھید" 



آھنگ شماره 3 
بازی " چی میشه اگه"

https://youtu.be/nFgPfz5xfpA



 بازی " چی میشه اگه"
 متن سنتی در  ویدئو

 االن می خوایم بازی "چی میشه اگه" رو بکنیم و در این آھنگ ما یاد می گیریم که چه کاری باید انجام بدیم اگر یه فرد غریبه سعی کرد که
 .ما رو مجبور کنه باھاش به جایی بریم ، یا اگر یه کسی  سعی کرد تا نقاط خصوصی بدنمون رو لمس کنه

 می دونی نقاط خصوصی بدنت کجاھا ھستن؟ اونھا جاھایی ھستن که لباس ھای زیرت و یا شلوارت آنھا رو پوشونده
 ھیچ کسی نباید نقاط خصوصی بدنت رو لمس کنه  جدا از اینکه وقتی که تو خیلی کوچک ھستی، مامان و بابا اون قسمت از بدن تو رو می

 .شورند، اما تو زود یاد می گیری که اینکار رو خودت  انجام بدی
 یا ممکنه وقتایی که تو بیمار ھستی و یا زخمی شدی، مامان یا بابا و یا دکتر مجبور بشن که دارو ھای خاصی رو در اون قسمت ھا

 .بزارن، اما جدا از اینھا ھیچکس نباید ھرگز نقاط خصوصی بدنت رو لمس کنه
 ما ھمینطور یادت می دیم که اگر در کنارفردی در خونه یا بین خانواده، احساس ناراحتی کردی و سعی کرد که بھت صدمه بزنه چکار باید

 .بکنی
 ھمه اون چیزی که باید تو انجام بدی در این بازی این ھست که با صدای بلند فریاد بزنی "نه" ، من می خوام که تو خیلی بلند و خوب

 ....فریاد بزنی



 ما می خوایم بازی " چی میشه اگه" رو انجام بدیم
 برای تو سواالت و جوابھایی وجود داره
 اگر می خوای که ھمیشه برنده باشی
 این کاری ھست که باید انجام بدی

 !بگو نه! فقط بگو نه
 چی میشه اگه، بعد از مدرسه

 یه غریبه سعی کنه تو رو ببره به خونه
  و اونھا سوار یه ماشین نو و خوشگل باشند و بگن " سالم" !

 سواری می خوای؟ اوه نه ، تو یه غریبه ھستی
 من سوار ماشین تو نمیشم

 برای اینکه پدر و مادرم بھم گفتن
 ھرگز با کسی که نمی شناسمش جایی نرم، من می گم نه!! فقط می گم نه!!

 
 حاال چی میشه اگه، تو خونه ھستی

 و پرستارایی که از تو نگھداری می کنن
 تالش می کنن که تو رو از زیر لباسھات لمس کنن

 تو چه کار می کنی؟
 تو می گی نه، پرستار

 من نمی خوام تو اونجای من رو لمس کنی
 برای اینکه اینجاھا نقاط خصوصی بدن من ھستند
!!و بدن من مال تو نیست، من می گم نه!! فقط نه  

 

 ما داریم بازی " چی میشه اگه" رو انجام میدیم
 سواالت و جوابھایی برای تو وجود داره
 اگر تو می خوای ھمیشه برنده باشی

!این چیزیه که باید انجامش بدی، بگی نه! فقط بگی نه  
  

 حاال چی میشه اگه، کسی باشه
 یه دوست یا فردی از خانوادتون

 و اونھا تو رو لمس کنند و یا بھت صدمه بزنند
 و احساس بد و ناراحتی به تو بده چه چیزی می گی؟

 تو می گی نه!
 لطفا این کار رو انجام نده

 من دوست ندارم که من رو اینطوری لمس کنی
 اگرچه من تو رو واقعا دوست دارم
 لطفا این کار رو با من انجام نده
  برای اینکه ببین من کوچیک ھستم

 من می گم نه! فقط می گم نه!
 !بگو نه

بازی " چی میشه اگه" – متن آھنگ



بازی اگر چنین شود– اھداف آھنگ 
به کودکان آموزش دھید که بگویند نه به با قدرت 

"بازی اگر چنین شود" 
بـازی " چی میشه اگـه"  را می تـوان بـرای ھـر مـوقعیتی که ممکن اسـت شـما تـصور کنید بـرای کودکان اتـفاق بیافـتد انـجام 
دھید. از این بـازی بـرای پـاسـخ دادن بـه مـوقعیت ھـای دشـوار که کودکان در آن قـرار میگیرنـد و ممکن اسـت نـدانـند چـگونـه 

از آن به صورت ایمن بیرون بیایند استفاده کنید.  

 مثالھا.
   1. چه کاری باید انجام دھید اگر کسی درب یا زنگ خانه را بزند و شما تنھا در خانه ھستید؟

a) ھرگز در خانه را باز نکنید 

b) با ھمسایه یا یکی از آشنایان تماس بگیرید اگر آنھا زیاد از شما دور نیستند 

c) با پلیس تماس بگیرید اگر شما نتوانستید از کسی کمک بگیرید یا شما ترسیده اید  

2. چه کاری باید انجام دھید اگر پرستار سعی کرد که قسمت ھای خصوصی بدن شما را لمس کند؟  
a) به او بگویید نه سپس بروید و به کسی موضوع را بگویید 

b) به ھیچ عنوان این موضوع را مخفی نکنید حتی اگر او از شما خواست که به کسی نگویید 
 

3. چـه کاری بـاید انـجام دھید اگـر شـخص نـاشـناسی  بـه شـما گـفت که مـن سـگ کوچک خـود را گـم کرده ام و از شـما کمک 
خواست که با ھم بروید و آن سگ را پیدا کنید؟ 

a) بـه او بـگویید نـه بـرای اینکه شـما بـه ھیچ عـنوان نـباید بـه غـریبه ھـا جـایی بـروید و حتی اگـر فـرد غـربیه بـه شـما گـفت که نیاز فـوری بـه کمک دارد بـاز ھـم بـه او 
بگویید نه 

ما باید کودکان را برای آموزش ھای مختلف این برنامه و آھنگ ھای جدید برای یادگیری اطالعات جدید و موثر آماده کنیم



 توضیح غریبه ھا از دیدگاه کودکان
گر از یک گروه از کودکان بخواھید که بگویند غریبه چه کسی است - شما ممکن است 20 جواب متفاوت از جمله پاسخ 

ھای زیر را دریافت کنید: 

1) یک غریبه یک فرد بد است 

2) شخصی است که به شما صدمه میزند 

3) شخصی است که به شما شیرینی میدھد 

 
ما باید به کودکانمان آموزش دھیم که: 

" با غریبه ھا صحبت نکنید" 

" سوار ماشین غریبه ھا به ھیچ عنوان نشوید" 

"از غریبه ھا شیرینی و شکالت نگیرید" 

اما ما اغلب فراموش می کنیم که یه کودکانمان آموزش دھیم که غریبه ھا چه کسانی ھستند 

بنابراین اول باید کودکان آموزش دھیم که یک فرد غریبه چه کسی است؟ 

غریبه کسی است که ما آنرا نمیشناسیم! غریبه می تواند یک مرد یا یک خانم، یک فرد پیر یا جوان، پولدار یا فقیر ھمچنین 
میتواند دارای رنگ ھای پوستی مختلف باشد. 

البته نیاز است که ما به کودکان آموزش دھیم که ھمه غریبه ھا افراد بدی نیستند و شخص غریبه ای که شما او را دوست 
دارید و به او اعتماد دارید میتواند دوست شما شود. 

اما شما نباید به تنھایی با شخص غریبه ای که شما او را دوست دارید و به او اعتماد دارید صحبت کنید. 



 عصر مدرن و دیجیتالی
 در این عصر دیجیتالی که اطالعات مربوط به کودکان و والدین آنھا در اینترنت به راحتی از طریق شبکه ھای

 اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر و بسیاری از وب سایت ھای دیگر در دسترس است. افراد سوء استفاده کننده به
 راحتی میتوانند اطالعاتی در مورد نام کودکان، اعضای خانواده پیدا کنند و با استفاده از راھھای مختلف آنھا را فریب

 دھند
بـه کودکان آمـوزش دھید که حتی اگـر شخصی در مـورد آنـھا و خـانـواده آنـھا چیزھـای زیادی می دانـد ولی کودک آنـھا را 

نمی شناسد، آنھا غریبه ھستند و نباید با آنھا جایی بروند. 

بـرای کودکان نـمونـه ھـایی را مـثال بـزنید از آنـچه که بـرخی غـریبه ھـا بـه بـچه ھـا دروغ می گـویند، که در زیر بـه تـعدای 
از انھا اشاره شده است: 

     
a) مـادر شـما از مـن خـواسـته اسـت که بیایم دنـبال شـما مـدرسـه و شـمارا بـا خـودم بـبرم بیرون و بـه کودک میگویند بـرای مـادرتـان کاری 

پیش امده و او دیر می کند (این افراد ممکن است ھمه نام ھای خانوادگی را بدانند تا بتوانند با این کار کودک را فریب دھند) 

b) مـن تـعدادی سـگ کوچک بسیار زیبا در مـاشینم دارم- آیا می خـواھید آنـھا را مـشاھـده کنید؟ ج) مـن می خـواھـم بـه شـما چیزی واقـعا 
ھیجان انگیز نشان دھم، قول می دھم که شما را به سالم برگردانم- فقط بیا اینھا را ببین- خیلی جالب است!! 

  
قانون دیگر این است که ھرگز یک ھدیه از یک شخص غریبه نپذیریم - مھم نیست که ھدیه چقدر قشنگ باشد 



آھنگ شماره 4 
اگر با مشکل مواجه شدی

https://youtu.be/BbXPOh1d04Q 



 اگر با مشکلی روبرو شدی
 متن سنتی در ویدئو

 این خیلی مهمه که بتونی به  کس دیگه ایی بگی اگر کسی به تو صدمه ایی زد و یا نقاط
 خصوصی بدنت رو ملس کرد ، حتی اگر ترسیده باشی و یا خجالت بکشی تو احتیاج داری

 .که خیلی خیلی شجاع باشی  و به کسی بگی
 افراد زیادی هستند که بتونی به اونها بگی، مامان ها، باباها، مادربزگ ها ، پدربزرگها،

 خاله ها و عمه ها ، عمو ها و دایی ها، معلم، پسرعمو و دختر خاله و ...، همسایه ها، پدر و
 .مادر دوستات ، پلیس ، پرستارها  و یه عامله افراد دیگه در اطراف تو

 حاال اگر تو بگی و دیگران باور نکنند ، ممکنه حتی اونها بهت بگن که مثل یه راز نگهش دار-
 اما تو بعد از اون باید بری و به نفر دیگه ایی بگی. اگر آنها باورت نکردند- دوباره به فرد

 .دیگه ایی می گی  و این کار رو ادامه می دی تا اینکه یه نفر بهت گوش بده
  

 هیچ وقته، هیچ وقت تسلیم نشو



	اگر	با	مشکل	مواجه	شدی	–	متن	اهنگ
اگر تو با مشکل مواجه شدی نمی دونی که چکار باید بکنی  
 برو و به کس دیگه ایی بگو ، تا اینکه اونها بهت گوش بدن

 تو باید کسی رو پیدا کنی تا بتونی مشکالتت رو بهش بگی
اگر با مشکل مواجه شدی یه کسی رو پیدا کن تا بهت گوش بده  

  
 با مامان و بابا یا مادربزگ و پدر بزرگت صحبت کن
 خاله و عمه ات یا دایی و عموت یا معلم مدرسه ات

 تو مجبوری اینقدر ادامه بدی به گفنت تا اینکه یک نفر به تو گوش بده
 اگر با مشکلی روبرو شدی کسی رو پیدا کن تا بهش بگی

  
 اگر کسی به تو صدمه زد ، و تو نمی دونی که باید چه کار کنی
 برو و اونقدر بگو به کس دیگه ایی تا که اونها به تو گوش بدن

 تو باید یه نفر رو پیدا کنی ، که مشکلت رو بهش بگی
 اگر با مشکل مواجه شدی، یه کسی رو پیدا کن ، که بهت گوش بده

  
 با همسایه ات صحبت کن، با مربی تو مدرسه ات
 کسی که می شناسیش و یا بهش اعتماد داری

 گفنت مشکلت یک " باید " هستش
 فقط ادامه بده به گفتنش تا اینکه کسی بهت گوش بده

 اگر با مشکل مواجه شدی کسی رو پیدا کن تا بهش بگی
 

 اگر با مشکلی مواجه شدی فقط ادامه بده به گفتنش تا اینکه اونها بهت گوش بدن



اگر دچار مشکل شدید– اھداف آھنگ 
تـقویت کنید یادگیری این مـوضـوع را که" اگـر دچـار مشکل شـدید بـه کسی بـگویید" و حتی اگـر گـوش 

نکنند، به صحبت کردن خود ادامه دهید تا کسی گوش دهد !!

بـرای کودکان صـحبت کردن بـا کسی در مـورد مشکالتـشان می تـوانـد یکی از سـخت تـرین کارھـایی بـاشـد که انـجام می 
دھـند، زیرا پیدا کردن کلماتی بـرای تـوضیح مشکلشان بسیار سـخت و مشکل اسـت و ھمچنین تـرس از اینکه چـگونـه 

بزرگساالن نسبت به صحبت ھای آنھا واکنش نشان دھند یکی از مشکالت کودکان میباشد 

 ھنگامی که ما با بچه ھا درباره صحبت کردن با کسی صحبت می کنیم، ما باید آنھا را برای آنچه واکنش ھایی
 که ممکن است با آنھا روبرو شوند آماده کنیم (این فقط برای بچه ھای بزرگتر است)

 aجوانان ممکن است عصبانی، ناراحت یا شوکه شوند ( 
b) آنھا ممکن است فرزند را باور نکنند 

c) با پلیس تماس بگیرید اگر شما نتوانستید از کسی کمک بگیرید یا شما ترسیده اید 

آنھا ممکن است فرزند را تھدید کنند و به آنھا بگویند که چیزی به دیگران نگویند.  

d) ممکن است از آنھا بخواھند تا مشکالتشان را مخفی نگه دارند 

 
 درس اصلی این قسمت از برنامه برای آموزش به کودکان این است که اگر کسی آنھا را باور نداشته باشد، یا به
 آنھا می گوید که مشکالتشان را مخفی کنند و به کسی نگویند – به شخص دیگری بگویید و به گفتن خود ادامه دھید

 .تا کسی حرف ھای شما را بشنود
 ھیچ وقت و به ھیچ وجه ترک نکنید(نا امید نشوید و به کار خود ادامه دھید)



 لیستی از ھمه افرادی که کوکان می توانند با آنھا صحبت کنند تھیه کنید و در اختیار آنھا قرار دھید که شامل
 موارد زیر می شود:

 مادر
پدر 

مادربزرگ 
پدربزرگ 

عمه 
عمو 
معلم 

سرپرست 
خواھر و برادر بزرگتر 

ھمسایه 
پرستار 

افسر پلیس 

مربی 
 

 لطفا ھر شخص دیگری را که حس میکنید میتوانند با بچه ھا ارتباط برقرار کنند، به لیست اضافه کنید



 :احساسات
مـهم اسـت بـدانید که کودکان در مـورد اینکه وقتی آنـها بـا کسی در مـورد یک مشکل صـحبت 
میکنند چـه احـساسی دارنـد- این نکات مـهم ممکن اسـت بـه آنـها کمک کند که بهـتر مشکلشان 

را انتقال دهند 

کنید - اما این یک حالت طبیعی است  

b) (به کودکان بگویید که) ممکن است پیدا کردن کلمات مناسب برای صحبت کردن در مورد 
مشکل دشوار باشد اما شما توضیح دهید به بهترین وجه ممکن که میتوانید 

c) وقتی میخواهید در مورد مشکلتان صحبت کنید ممکن است ضربان قلب شما باال برود و 
صدای شما در هنگام صحبت بلرزد اما در این حالت به کودکان بگویید که نفس عمیق 

بکشید و آرام صحبت کنید  

d) به کودکان بگویید که شما میتوانید درباره یک موضوع (مشکالت) خود در چندین روز به 
آرامی صحبت کنید در این حالت شما راحت تر خواهیدبود. 

e) یا مشکل خود را بر روی کاغذ بنویسید و آن را به کسی بدهید

بـه آنـها(کودکان) بـگویید که بهـترین راه را پیدا کنند که احـساس راحـت تـری می کنند تـا بـه 
کسی بـگویند و بـه یاد داشـته بـاشید که اگـر کسی بـه حـرف هـای شـما گـوش نمیدهـد یا شـمارا 

باور ندارد به گفتن خود ادامه دهید تا کسی دیگر حرف های شما را بشنود. 



آھنگ شماره 5 
عشق مھربان است

https://youtu.be/JIcFFDL0YPE

FARSI



 عشق مھربان است
 متن سنتی در ویدئو

  
 امیدوارم که لذت کافی رو از خوندن تمام این آھنگ ھا با ما برده باشی و تمام چیزھایی که یاد گرفتی را

  .در مورد بدن ویژه ات به خاطر بیاری
 به خاطر داشته باش که بگی نه! اگر کسی سعی کرد که نقاط خصوصی بدنت رو لمس کنه و یا افرادی

 .سعی کردند که چیزھایی رو انجام بدھند که احساس خوبی به تو نمی ده و یا به تو صدمه می زنه
 به خاطر داشته باش قانون" اگر درست به نظرت نمی رسه- انجامش نده" رو به خاطر داشته باش و

 اینکه اگر صدمه دیدی یا لمس شدی و یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتی به ھر نحوی به دیگران بگی ، و
 .ادامه بده به گفتن مشکلت تا زمانی که فردی به تو گوش کنه

 !ھیچ وقته ، ھیچ وقت تسلیم نشو
 !!اجازه بده یک بار دیگه آھنگ " بدن من، بدن من است" رو بخونیم



 عشق مھربان است- متن آھنگ
 عشق با محبته، با من بخون و تو می فھمی که چیزھای بسیار زیادی وجود دارن که ما

 می تونیم انجام بدیم و عشقمون رو نشون بدیم
  نمی خوای داستانی برای من بخونی
 بزار بریم بیرون و با توپ بازی کنیم

 تو کمکم می کنی که دوچرخ سواری کنم منم نمی افتم
 چیزای زیادی وجود

 که می تونیم با ھم انجام بدیم
 راھھای زیادی وجود داره

 که می تونیم نشون بدیم که مراقب ھمدیگه ھستیم
  زمان ھای زیادی وجود داره که می تونیم به ھم بگیم عاشقت ھستم

  یا اگر زمانی برای گذروندن با دیگران داری
 من مایلم که اون رو با تو بگذرونم

 
 عشق مھربونه
 عشق پر محبته

 با من بخون و خودت می فھمی
 خیلی خوب بود انجام دادن تمام این چیزھا با تو



Cynthie’s text from the video  
I hope you have enjoyed singing along to all the songs with us and 
that you‘ll remember the things that you have learned about your 
special body. Remember to say NO!! If someone tries to touch your 
private parts or if people try to do things that make you feel 
uncomfortable or hurt you.  
 
Remember the rule ‘If It Don't Feel Right - Don’t do it!!’ and 
remember to tell somebody if you are being hurt or touched or 
bullied in any way, and keep telling till someone listens to you. 
Don’t you ever, ever give up!! 
Let’s all sing the “My Body Is My Body” song one more time !! 



  اھداف آھنگ - عشق مھربان است
 به بچه ھا آموزش بدھید در مورد  عشق، مھربانی و ھمه چیر راجع به مراقبت، و اعتماد

از آنـجایی که کودکان دارای خـانـواده ھـای بـا دیدگـاه مـتفاوت و فـرھـنگ ھـای گـونـاگـونی ھسـتند، این یک حـالـت طبیعی 
اسـت که کودکی از یک خـانـواده که تـوسـط آن مـورد آزاد قـرار گـرفـته اسـت وارد جـمعی از کودکان شـود و خـود را 
بـه عـنوان عـضو بیگاه در این جـمع بـپندارد، بـنابـراین خیلی مـھم اسـت که در مـورد عـشق در خـانـواده و ابـراز آن بـه 

کودکان توسط والدین بحث کنیم   
در اینجا چند مورد برای بحث وجود دارد: 

* به بچه ھا باید در محیط خانه عشق ورزید 

* والدین باید مراقب آنھا باشند 
*آنھا باید غذای کافی برای خوردن داشته باشند 

* آنھا باید لباس ھای تمیز داشته باشند 
*فردی دقیقا بررسی کند که دندان ھایشان را مسواک زده اند و آنھا را درست شسته  

* فردی دقیقا بررسی کند موھایشان را برس زده اند 
* کسی باید برای کمک و گوش دادن به مشکالت آنھا باشد 

* فردی باید در منزل باشد که حس کودکان را درک کند 
* کسی که آنھا را خوشحال کند، وقتی آنھا احساس غمگین بودن یا ناراحت بودن می میکند 

*فردی که کودکان به آن اعتماد داشته باشند 
 

 مجددا این قسمت را تکرار میکنیم که این ھا فقط چند مورد برای صحبت کردن ھستند، از این موضوعات
 استفاده کنید تا یک بحث در کالس داشته باشید و دوباره به کودکان بگوئید که احساسات خود را در مورد بحث

 بنویسند یا بکشند از آنھا بخواھید  ھمچنین در مورد  چیز ھایی که آنھا را خوشحال، ناراحت میکند یا مشکالت یا
 احساساتی که در حال حاضر دارند در نقاشی یا نوشته ھای خود بیاورند



 بیشترین سواالت پرسیده شده (توسط کودکان)
  سوال: برای چی بعضی افراد صدمه مییزنند به کودکان؟

 جواب: دالیل متعددی وجود دارد که چرا افراد به کودکان آسیب می رسانند، بعضی از افراد در زمان کودکی خود مورد
 آزار و اذیت قرار گرفته اند و به این دلیل در چرخه آسیب دیگران قرار می گیرند. بعضی دیگر از مردم دارای اعتیاد به
 الکل، مواد مخدر یا مشکالتی عصبی ھستند و به ھمین دلیل آنھا به کودکان آسیب می رسانند. نکته اصلی این است که به
 یاد داشته باشید که آسیب رساندن به کودکان کاری اشتباه است به ھمین دلیل است که شما باید ھمیشه در صورت وجود

 این دسته از مشکالت به کسی بگوئید و میتوانید کمک بگیرید.

سوال: برای چی بعضی از افراد به قسمت ھای  خصوصی کودکان دست میزنند یا آنھا را لمس میکنند؟ 
جـواب: مجـددا بـاید گـفت که دالیل بسیاری وجـود دارد که چـرا افـراد کودکان را مـورد سـوء اسـتفاده جنسی قـرار میدھـند، 
بسیاری از افـراد کودک آزار خـود در زمـان کودکی مـورد آزار و اذیت قـرار گـرفـته انـد، بـه ھمین دلیل اسـت که بسیار مـھم 
اسـت که در صـورت وجـود آزاد بـاید بـه کسی بـگوییم، زیرا این افـراد نیاز بـه کمک و درمـان دارنـد تـا بـتوانـند بھـتر شـونـد و بـه 

دیگران آسیب نرسانند. 

سوال: چرا کسی حرف ھای من را باور نمیکند؟ 
 جـواب: اگـر بـه کسی بـگوئید و آنـھا حـرف شـما را بـاور نکنند، آنـگاه بـه شـخص دیگری بـگویید و تـا زمـانی که کسی بـه شـما 

اعتقاد داشته باشد، به مردم بگویید(تا کسی شما را باور کند و احساس شما را درک کند). 

سوال: اگر من(مشکالتم) را به کسی بگویم، چه اتفاقی خواھد افتاد؟ 
جـواب: آنـھا (والـدین شـما) گـزارش میدھـند که شـما صـدمـه دیده اید و سـپس شخصی بـه خـانـه شـما خـواھـد آمـد و بـا خـانـواده شـما 
در این بـاره صـحبت میکند. آنـھا می بینند که آیا در خـانـه شـما امـن ھسـتنید(فـضای خـانـه بـرای زنـدگی شـما امـن اسـت) یا اینکه 

شما نیاز به رفتن به جایی دیگر  دارید که در آنجا شما می توانید در محیطی امن و با آرامش زندگی کنید. 



ســوال: چــه کاری بــاید انــجام بــدھیم وقتی که مــن میگویم نــه و آنــھا(افــراد کودک آزار) ھیچ 
توجھی نمیکنند و به اذیت و آزار خود ادامه میدھند؟ 

جـواب: اگـر افـراد کودک آزار زمـانی که شـما (کودک) می گـویند "نـه" بـه کار خـود ادامـه دادنـد و مـوجـب اذیت و 
آزار مجـدد شـدنـد، صـدای خـود را بـلند و بـلند تـر کنید و فـریاد بکشید چـون اگـر کسی در نـزدیکی شـما بـاشـد می 
تـوانـد بـا شنیدن صـدای شـما بـه شـما کمک کند اگـر کسی در نـزدیکی شـما وجـود نـداشـته بـاشـد، بـه مـحض اینکه بـه 

مکان امنی رفتید سریعا به کسی در باره این موضوع بگوئید. 

سـوال: چـه کاری بـاید انـجام بـدھیم وقتی که فـرد آزار دھـنده تھـدید میکند اگـر مـوضـوع آزار را 
به کسی بگویید به شما(کودک) یا یکی از اعضای خانواده شما آسیب میزند؟ 

جـواب: افـرادی که از کودکان سـوء اسـتفاده می کنند، نمی خـواھـند دیگران بـدانـند که چـه کار می کنند، بـنابـراین 
آنـھا ممکن اسـت شـما یا کسی از اعـضای خـانـواده تـان را مـورد تھـدید قـرار دھـند که مـوضـوع آزار را بـه کسی 

نگویید. شما باید بسیار شجاع باشید و در مورد مشکل خود با کسی صحبت کنید. 

سـوال: چـه کاری بـاید انـجام بـدھیم اگـر بـرادر یا خـواھـر مـن مـرا آزار  و مـورد سـوء اسـتفاده 
قرار میدھد؟  

جـواب: مـوضـوع را بـه والـدین خـود بـگویید و اگـر آنـھا بـه شـما گـوش نـدادنـد بـه کسی در مـدرسـه یا بـه افـرادی در 
لیست مورد نظر که ما در مورد آنھا صحبت کرده ایم بگویید. 

سوال: آنھا (افراد کودک آزار) عصبانی میشوند اگر موضوع را به کسی بگویم؟ 
جـواب: نـه ھمیشه، امـا بـله، آنـھا ممکن اسـت عـصبانی شـونـد، امـا بـاید شـجاع بـاشید و بـگویید که دیگر شـخص آزار 

دھنده این کار را دیگر انجام ندھد و به شما آسیب نرساند و دیگر اعضای خصوصی بدن شما را لمس نکند. 



موارد و نشانه های کودک آزاری 
 
 

 موارد زیر نشان دهنده آزار و اذیت کودکان است که ممکن است شما این
 نشانه ها را در کودکان مشاهده کنید. اگر شما هر کدام از این شاخص ها
  را مشاهده کردید یا اگر یک کودک اطلاعات را به شما گفت کارهای زیر را

 انجام دهید:

1. آرامش خود را حفظ کنید و فرزند را مجبور نکنید اطالعات بدهد و همه 
چیز را سریع بگوید. 

2. کودک را راحـت بـگذارید و از آن(کودک) بـرای گـفتن این صـحبت هـا تشکر 
کنید و سـپس اطـالعـات مـربـوط را بـه مـرکز خـدمـات حـفاظـت از کودکان بـگوئید 

و آنها را مطلع کنید. 

3. بـه یاد داشـته بـاشید یک کودک در زمـان گـفتن مشکل خـود بـا شـما فـقط می 
تـوانـد بـخش کوچکی از اطـالعـات را در یک زمـان بـگوید و واکنش شـما بـاید 
آرام و حــمایتی بــاشــد تــا کودک احــساس امنیت کند و بــرای گــفتن هــمه 

مشکالتش با شما آماده شود 
 



در زیر مـواردی از سـوء اسـتفاده وجـود دارد که ممکن اسـت کودک از این مجـموعـه آسیب ھـا رنـج بـبرد، و 
میتوانید از آن بـه عـنوان یک راھـنما اسـتفاده کنید. بـنابـراین اگـر مـتوجـه تغییرات مشخصی در رفـتار یک کودک 

شدید متوجه خواھید شد که آیا به یکی از موارد زیر مرتبط است یا خیر. 

. 

  عالئم سوء استفاده فیزیکی

 ظاھر کودک
     *زخم ھای غیر معمول، ورم و کوفتگی، سوختگی و یا شکستگی

 * عالئم گاز گرفتن روی پوست
*آسیب ھای مکرر  که کودک ھمیشه آنھا را به عنوان اتفاق تصادفی توضیح میدھد 

*اگر توضیح کودک با آسیب دیده شده مطابقت نداشته باشد 
* پوشیدن لباس آستین بلند یا لباس ھایی که برای پنھان کردن 

 

جراحات ناشی از سوء استفاده می پوشد 
* وقتی کودک ناراحت و سرسخت برای ھمراه شدن در برنامه با شما باشد 

* معموال خجالتی و دوری میکند از دیگران 
*ممکن است بسیار نگران باشد از مھربانی که به انھا میشود 

* به نظر می رسد از والدین خود می ترسد 
* ناراحتی کمی از خود بروز میدھند اگر بخواھد از پدر و مادر خود جدا شود  



عالئم بی توجھی 
 ظاھر کودک

   *بھداشت ضعیف، موھای کثیف، بوی بدن
*لباس ھای نامناسب برای آب و ھوا 

*نیاز به مراقبت ھای پزشکی یا دندان پزشکی 
رفتار ھای کودک 

* اغلب خسته، ھیچ انرژی، بیحال و سست 
* گدایی یا خواھش کردن برای غذا یا دزدیدن غذای دیگران 

* رفتار تھاجمی در مواجھه با دیگران 
عزت نفس پایین *

عالئم سوء استفاده احساسی 
ظاھر کودک 

عـالئـم سـوء اسـتفاده احـساسی کودک ممکن اسـت کمتر از سـایر انـواع سـوءاسـتفاده ھـا خـود را نـشان دھـد امـا رفـتار 
کودک بھترین نشانه درک این موضوع است. 

* کناره گیری کردن از جمع دوستان و فعالیت ھای اجتماعی 
* دیر رسیدن یا غیبت مکرر از مدرسه 

* عزت نفس پایین 
* رفتار تھاجمی در مواجھه با دیگران 

* تغییرات در عملکرد این کودکان در مدرسه(درس نخواندن و .. 



عالئم سوء استفاده جنسی کودکان 

ظاھر کودک 
* رنگ زرد کودک یا لباس ھای زیرین خونی  

* درد یا خارش در ناحیه تناسلی داشتن 
* داشتن عفونت ھایی که  از راه جنسی انتقال میبابد 

 

رفتار ھای کودک 
* رفتار جنسی یا صحبت کردن در مورد موضوعات جنسی که برای گروه سنی کودک نامناسب است 

* رفتار ھای ناشایست از قبیل لمس اعضای جنسی سایر کودکان 
* تغییر ناگھانی در رفتار 

* بی میلی شدید از اینکه کسی به آن دست بزند(برای مثال دست دادن با دیگران برای آنھا ناراحت کننده است یا مثال 
یکی از دانش آموزان دستش به دست این کودکان برخورد کند احساس ناراحتی میکنند) 

 
 

اگـر مشکوک شـدید که کودکی مـورد آزار و سـوء اسـتفاده قـرار گـرفـته اسـت سـریعا، بـا مـرکز خـدمـات مـربـوط بـه حـفاظـت از 
کودک تـماس بگیرید و در این بـاره مـشاوره بگیرید. آنـھا بـه نـگرانی ھـای شـما گـوش می دھـند و اگـر فـرزنـد شـما در مـعرض 

خطر باشد، آنھا اقدامات الزم را انجام میدھند. 
 

بیایید مراقب کودکانمان باشیم و آنھا را در محیط امن نگه داریم !!
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