
ماشومان هره ورځ په خطر کې دي.
د ماشوم د شکمنې ځورونې په اړه دې شمېرې ته راپور ورکړئ 1-877-652-2873. 
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د ماشوم ځورنې مخنیوی
ټولنیزې اړیکې ډاډمنې کړئ. وړاندیز وګورئ او هغو کورنیو ته یی چمتو کړئ  چې تاسو یې 

پېژنئ:
د شیدې خوړونکو او ځوانو ماشومانو سره  •

چې د ځانګړو اړتیاوو لرونکي ماشومان لري  •
د نشه یي توکو د کارولو له تاریخچې سره  •

هغه کسان چې د بیکارۍ، د خوړو د نه خوندیتوب، او یا د اوسېدو لپاره د مشخص ځای د   •
نشتوالي له کبله تر شدید فشار الندې دي

د تاوتریخوالي له تاریخچې سره  •
د رواني ناروغۍ له تاریخچې سره  •

نښو نښانو ته پاملرنه وکړئ. هغه ماشومان چې د ځورونې او یا پاملرنه ورته نه کېږي 
ښایي چې:

ګوښی کیږی - په سختۍ سره ښکیلېږي  •
)کمزورې( نه ښودل شوې/بې درملنې د لیدلو وړ زخمونه ولري  •

د پالوونکو د خبرو له غږ او پلي تګ څخه ټکان وخورئ  •
په دوامداره توګه ناوړه روغتیایي حالت ولري   •

په مسلسل ډول آنالین ښوونځی او یا د لیدنې وختونه له السه ورکوي  •
وږی او یا سوء تغذیه ښکاري  •

په کم عمر کې د جنسي اړخه پوه او فعال اوسئ  •
له کور څخه د تیښتي لپاره خبرې وکړئ او پالن جوړ کړئ  •

د ماشوم ځورونه یو غیر تصادفي فزیکي، جنسي، احساساتي او یا تر 18 کلونو کم عمره ماشومانو 
لپاره د ضرر رسولو جدي خطر دی کوم چی د هغوی د والدینو او یا پالوونکو له امله رامنځته کیږی.

ناغېړي هغه وخت رامنځته کېږي چې والدین یا پالوونکي به قصدي توګه ونه شئ کوالی چې د ماشوم 
الزمه څارنه، خواړه، جامې، د  اوسېدو ځای، زده کړه او یا روغتیایي پاملرنه چمتو کړي، په داسې 

حال کې چې له دوی سره له مالي اړخه مرسته شوې وي او یا د ترسره کولو توانایي ولري.


