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 سالم روابط
 آگاهى برگه

 
 امكان آنند مى رشد سالم رابطه يك در بزرگترها با همواره آه آودآانى. است دلسوز و امن جوامع اساس سالم روابط
 .شود مى شادترى  وزندگى تر طوالنى عمرى باعث سالم رابطه يك وجود. دارند يشترىب پيشرفت

 
 :است الزم شرط ده سالم رولبط ايجاد براى
 نسبت و شناسند مى را يكديگر هاى تفاوت. دهند مى بها يكديگر به و خود به دارند اى رابطه چنين آه زندگى شريك دو. ١
 . آنند مى رفتار عتواض و مهربانى ادب، با يكديگر به
 .آنند مى اقدام آنها تربيت به نسبت تفاهم با فرزند داشتن صورت در برابرى، اصل پذيرفتن با. ٢
 آنها. آرد خواهند پيدا آن براى حلى راه يكديگر به توضيح و مذاآره با آه دانند مى نظر، اختالف داشتن صورت در آنها .٣

 .باشد دوهر عالقه مورد آه يابند مى را هائى روش
. آنند مى بيان را عقايدشان و احساسات آنها. گذارند مى احترام و آنند مى توجه يكديگر نظريات و ها صحبت به طرفين .٤
 .آنند مى خوددارى شود ديگرى  رنجش  موجب آه صحبتى هرگونه بيان از آنها
 يا آند حل را آنها مسائل همه شان زندگى يكشر آه ندارند توقع آنها. پذيرد مى را خود هاى مسئوليت طرفين از يك هر .٥

 .دارد نگه خوشحال را آنها هميشه
 را آارها از بعضى آه آنند مى قبول آنها. شوند نمى ناراحت بگذرانند را وقتى تنهائى به اينكه از لزوم، درصورت .٦

 .دهند انجام جداگانه
 .ندارد وجود ترس آن در آه است شده گذارى پايه خرسندى و دلسوزى احترام، عشق، مبناى بر سالم رولبط .٧
 .نمايند مي تشويق و حمايت يكديگررا پيشرفت دو آن. نكنند محدود يا آنترل را يكديگر آنند مى سعى آنها .٨
 .آنند ايجاد يكديگر با وقت گذراندن براى هائى فرصت تا آنند مى سعى باشند، آار به مشغول آنها هردوى وقتى حتى .٩
 دارند سالم روابط آه آسانى با آنها. آنند مى حمايت زوج يك بعنوان را آنها  آه شناسند مى را افرادى ندگىز شرآاى .١٠
 .گذرانند مى وقت

 
 داريد نگه قوى و سالم را خود رابطه
 آمدن بوجود سبب سالم روابط. دارد را آن ارزش آه – است دلسوزى و ى،ژانر صرف وقت، صرف سالم، رابطه يك الزمه
 داشته وجود تواند مى اى رابطه هر در توافق نداشتن. شود مى خانواده اعضاى آليه براى امنيت و خوشحالى احترام، اساحس
 مجهز تلفنى آمك خط يك به آلبرتا نوجوانان و آودآان خدمات اداره. دارند اضافى آمك به نياز افراد اوقات بعضى ولى  باشد،
 اذيت باره در صحبت تا قوى و سالم  رابطه يك حفظ چگونگى جمله از روابط، به بوطمر مسائل مورد در را اطالعاتى آه است
 مجانى شماره به ساعته، ٢٤ اطالعاتى خط اين به دسترسى براى. گذارد مى شما اختيار در خشونت، هنگام خانواده در آزار و

 .  داريد ازني اطالعاتى يا آمك نوع چه به آه بگوئيد اپراتور به و آنيد تلفن ٣١٠-١٨١٨
 

 آنيد آسب اطالعات
 ،٣١٠-١٨١٨ مجانى تلفن ساعته ٢٤  شماره به لطفًا بيشتر اطالعات دريافت ويا  زندگى محل در آمك دريافت براى

 نمائيد ديدن زير سايت-وب از ويا بگيريد تماس  ،"خانواده در خشونت به مربوط اطالعات خط"
www.familyviolence.alberta.ca 

 
" ات آودآان و نوجوانان آلبرتاخدم"اداره 

مفتخر است آه ابتكار جلوگيرى از خشونت 
 .وزورگوئى در خانواده را هدايت مى آند


