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آزار جنسی از 
طرف مربی 

وقتی شما متوجھ عملی میشوید کھ بھ نظر درست 
نمی آید، احتماالً آن عمل درست نیست. پس بھ 

ندای وجدان خود گوش و اعتماد کنید.

با بی اعتنایی خود بھ این مورد اجازه میدھیم کھ آزار و خشونت جنسی ادامھ پیدا کند. 90% 
کودکان و نوجوانانی کھ مورد آزار جنسی قرار گرفتھ اند، از طرف یک فرد آشنا بوده 

است. اگر بازیکنی زیر 16 سال باشد و گمان میکنید کھ مورد بھره برداری جنسی قرار 
گرفتھ است، قانونأ موظفید این مطلب را گزارش دھید. 

جدا کردن یک بازیکن از بقیۀ افراد گروھش، تمرینھای خصوصی در محیطی بستھ، یا تلفن 
ھا و پیغام ھای متعدد نشانھ ھای احتمال خطر برای سوء استفادۀ جنسی میباشند. 

ھمیشھ بیش از یک راه حل برای شخص شاھد موجود است. موضع خود را با حفظ امنیت 
برگزینید و کاری را انجام دھید کھ راحت از عھده اش بر می آیید. شما میتوانید: 

از خود بازیکن بپرسید: ”ھمھ چیز بھ خوبی پیش میره؟“.  •
بھ شخصی دیگر اطالع دھید: بھ پدر و مادر،ھمکار و یا بازیکن دیگری کھ ممکن است   •

بھ این مسئلھ شک کرده باشد.
با شخص معتبر و با نفوذی در میان بگذارید: مدیر گروه و یا پلیس، مخصوصأ اگر   •

بازیکن زیر 16 سال باشد (قانون حکم میکند).

چرا باید این کار را متوقف کنیم؟

چھ زمانی باید این کار را متوقف کنیم؟

چگونھ باید این کار را متوقف کنیم؟

یادتان باشد کھ ھرگز تقصیر شما نیست.
شما تنھا نیستید. این مسئلھ را بھ کسی کھ 

اعتماد دارید بگویید.
میتوانید از سایت زیر کمک بگیرید: 

draw-the-line.ca

آزار و خشونتھای جنسی مشکل ھمۀ ماست. 
سکوت را بشکنید. باعث شوید کھ این مسئلھ ادامھ پیدا نکند.
این سخنھا را بازگو کنید. برای اطالعات بیشتر بھ سایت زیر 

.draw-the-line.ca .مراجعھ فرمایید

این اتفاق برای من افتاد.
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