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 ( هفته بدون خشونت) Week Without Violenceکارزار 
 ۲۰۲۱اکتبر  ۲۴-۱۸

Week Without Violence (هفته بدون خشونت )   یک مبارزه جهانی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان است. همه ساله، اعضای جامعه و
برای افزایش آگاهی در مورد خشونت   (هفته بدون خشونت) Week Without Violenceسازمان ها در منطقه شمالی کالن شهر ملبورن در کارزار

 می کنند.  خانوادگی شرکت 

هفته بدون  ) Week Without Violenceشرت ها و نمایش آنها بر روی یک طناب لباس مجازی یا واقعی -مردم با ترسیم یا نقاشی بر روی تی
شرت بیان  -را جشن می گیرند. مفهومش ساده است: هر یک از شرکت کنندگان احساسات خود را در مورد خشونت خانوادگی، روی یک تی (خشونت

 ند. می ک

 بپیوندید  ( هفته بدون خشونت)  Week Without Violenceبه 

 میباشد. " بپیوندید، بشنوید، باور کنید: به خانواده های سالم و شاد در جوامع ما کمک کنید"موضوع امسال 

 شرت ترسیم کن-پیامت را بر روی یک تی •
 یک عکس در شبکه های اجتماعی بگذار  •
 پیوندید.  به سرویسهایی که میتوانند کمک کنند  •

 شرتت -پیام هایی برای به اشتراک گذاری با تی

 . است. با هم می توانیم به خشونت خانوادگی پایان دهیم  (هفته بدون خشونت) Week Without Violenceاین  •
 کنید.بپیوندید و به خانواده های سالم و شاد در جوامع خود کمک  ( هفته بدون خشونت)  Week Without Violenceبه کارزار  •
 پیوسته ام. هر فردی سزاوار احساس امنیت و احترام است.  (هفته بدون خشونت) Week Without Violenceمن به کارزار  •
در طول هفته بدون خشونت، این یک یادآوری است برای ایجاد ارتباط، گوش دادن و باور کردن افرادی که در مورد تجربه خود از   •

 خشونت خانوادگی صحبت می کنند.  
خشونت   اب مقابلهمرکز  – Safe Stepsاگر شما یا کسی که می شناسید با خشونت خانوادگی روبرو هستید، کمک موجود است. با  •

  ۰۰۰در تمام هفته تماس بگیرید. چنانچه در معرض خطر فوری هستید با شماره تلفن   ۱۸۰۰ ۰۱۵ ۱۸۸به شماره تلفن شبانه روزی   - خانگی 
 تماس بگیرید.  

 و پیوند کنید به  #WWVام ها را در رسانه های اجتماعی به اشتراک می گذارید، این هشتگ را اضافه کنید:  وقتی این پی
violence-without-directory/week-au/event.org.nifvs.www 

 کمک موجود است  

 اطالعات در مورد خدماتی که می توانند کمک کنند، منبع ذیل را ببینید:برای کسب 
 resources/posters-au/resources/nifvs.org.nifvs.//www:http 

 

http://www.nifvs.org.au/event-directory/week-without-violence/
http://www.nifvs.org.au/event-directory/week-without-violence/
http://www.nifvs.org.au/resources/nifvs-resources/posters/

