
 فكر ميكنيد چگونه ميتوانيد با رعايت و حفظ ارزشها
و فرهنگ خود، در جامعه فنالند موفق شويد؟

Persia

 آبروي خانوادگي چه تأثري
بر روي شام ميگذارد؟

 آيا رفتاري غريمحرتمانه يا غري رشافتآميز
  با همرس/فرزند/خواهر خود داريد؟

 حثهاي اینجا، وضعیت
 موجود در منزل را هم

  .بهبود بخشید

 در یک گروه، میتوانستیم به زبان
 مادري خود، آزادانه درباره بسیاري

.از موضوعات بحث کنیم

 میتوانستم درباره چیزهایی
 صحبت کنم که قادر نبودم با

.دیگران در میان بگذارم

آبرو چه معنايي براي شام دارد؟
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 merja.kankare@setlementtitampere.fi, +358 50 472 0939, Merja Kankare

doaa.al-shmes@setlementtitampere.fi, +358 50 477 9889, Doaa Al-Shmes

Setlementti Tampere ry 

Nalkalankatu 12 G 2.krs, Tampere

www.didar.fi/kunniaksi-hanke 

KUNNIAKSI-HANKE

 رشافت و حفظ آبرو پیش دیگران، ارزشهاي مهمی در همه جوامع هستند. به همین خاطر،
 فرهنگهاي مختلف رسم و رسومی را ابداع کردهاند تا به وجهه فردي یا خانوادگی خوبی

دست یابند. نزد همگان، مراعات این سنتها بدون نقض حقوق برش، محرتم شمرده میشود

 اگر به خاطر آبرو، مجبور شدهاید که اعضاي خانواده خود را محدود، کنرتل یا تهدید کنید،
 بهرت است که دست بردارید و از خودتان بپرسید که: آیا با اعاممل، دارم به حفظ رشافت کمک
 میکنم یا ایجاد ترس میکنم؟ هرگز دیر نیست که راههاي دیگري پیدا کرد تا به کمک آنها،

با خود و خانوادهتان بهرت برخورد کنید

 حتام ً با شامرههاي زیر متاس برقرار کنید:  

 پروژه به خاطر آبرو 

 خدمات ما مطمنئ و رایگان هستند.

  پروژه رشافت

  

.متاس برقرار کنید )Didar( اگر از این نوع تهدید، کنرتل یا خشونت رنج بردهاید، با دیدار

   .ودجه این پروژه )2021- 2022( را وزارت دادگسرتي تأمین کرده است

   به افرادي کمک میکند که درگیر موقعیتهاي پرتنش رشافت و آبرو هستند 

رسجمع به دنبال راهحلهاي گوناگونی میگردد که حقوق برش را براي همه طرفین تضمین کنند 

   امکان مواجهه و رویارویی آزادانه و محرتمانه را در اختیار میگذارد  

فعالیتهاي گروهی را نیز سازماندهی میکند 
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•

•

 •

 پروژه به خاطر آبرو 


