
  دالئلى آه نبايد آودك را آتك زد
  

روش هاى متعدد ثابت شده و مناسب . آتك زدن هرچند هم آه ماليم باشد تنبيه بدنى محسوب مى شود و غير ضرورى است
با سن هر آودك،  بمنظور پرورش احساس مسئوليت در وى بصورتى موثر و ايجاد محدوديت در رفتار غير قابل قبول 

ى ممكن است آودآان را از ادامه حرآتى باز دارد ولى اين عمل آمك مثبتى به رشد اجتماعى آودك در تنبيه بدن. وجود دارند
  .دراز مدت نخواهد آرد

  
آنها با دريافت پيام هاى روشن در باره آنچه آه از آنها . تنبيه بدنى به آودآان نمى آموزد آه چگونه رفتار خوبى داشته باشند

 و بوسيله تحسين شدن هنگامى آه  ديد؛ از طريق دوست داشته شدن و ارزش دادن به آنها،انتظار مى رود آموزش خواهند 
  .خودشان آار را درست انجام دهند

  
آنها وقتى مى بينند آه بزرگساالن عصبانيت خود و آنترل ديگران را . آودآان از آنچه آه بعنوان نمونه مى بينند، مى آموزند

  . آموزند آه آنها هم در چه مواردى آتك بزنندبوسيله آتك زدن نشان مى دهند، مى
  

والدين اغلب وقتى بچه ها را آتك مى زنند آه يا آنترل ... ازدست دادن آنترل عذر موجهى براى آتك زدن ديگران نيست
 ما اين عذر را وقتى بزرگسالى، بزرگسال ديگرى را آتك بزند قبول نمى. خود را از دست مى دهند و يا عصبانى مى شوند

  .آنيم، بنابراين، چرا بايد وقتى يك بزرگسال آودآى را بزند آن عذر را بپذيريم
  

هرچه تنبيه شديدتر باشد، امكان اينكه آودك با ... تنبيه شديد بدنى مى تواند منجر به بروز مشكالتى در زندگى آينده بشود
  :مسائل مربوط به آن بزرگ شود بيشتر خواهد بود

 اعتماد به نفس ضعيف •
 ارىبزهك •
 بيمارى روانى •
 رفتار خشونت آميز •

  
  )۶١٣(٧۴٧-٧٨٠٠ انجمن حمايت آودآان اتاوا

 انجمن حمايت آودآان لندن و ميدلسكس: ماخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reasons not to spank children – Farsi 



  تشويق رفتار خوب
 

.بول براساس آن بنيان نهاده مى شوديك رابطه خوب بين والد و فرزند، مهم ترين شالوده اى است آه رفتار قابل ق  
 

:آنچه رفتار خوب را تشويق مى آند  
موثرتراز انتقاد وتنبيه هنگام بدرفتارى  دربرابر رفتار قابل قبول) درآغوش گرفتن و تحسين آردن(توجه مثبت  •

 آودآان است
آى در معرض خطر قرار بدرفتارى هاى آوچك را ناديده يگيريد و فقط هنگامى آه مسائل جدى پيش مى آيد يا آود •

وقتى بطور مداوم از آنها ايراد گرفته شود آودآان مى آموزند آه گوش ندهند يا ناسازگارى . مى گيرد دخالت آنيد
 انجام نمى دهند اعتماد به نفس آنها لطمه خواهد ديد" درست"اگراحساس آنند آه هرگز آارى را .  آنند

رفتار پسنديده را تقويت و . پسنديده و رفتار قابل قبول را بفهمداطمينان حاصل آنيد آه آودك فرق بين رفتار  •
 .تشويق آنيد

اگر بچه ها پيغام ما را نشوند يا نفهمند، نمى توانند آنچه را . ارتباط روشن براى ايجاد انضباط موثر ضرورى است •
 خود را بصورت آوتاه و بنابراين، مهم است آه ضمن جلب توجه آودك، پيام. آه از آنها خواسته شده انجام دهند

 .مشخص اظهار آنيم
  

الزم است آه بزرگساالن خود را با شخصيت و نيازهاى فرزندشان . هرآودك شخصيتى متفاوت و نيازهائى مختلف دارد
هيچ .  بزرگساالن بايد حتى االمكان از مقايسه خوددارى آنند و همزمان با رشد فرزندشان از وى بياموزند. وفق بدهند
ما بعنوان افرادى بالغ مسئول آودآان درمورد رفتارشان هستيم بطورى آه آنها از . ام مدت خوش رفتار نيستآودآى تم

  .اشتباهات خود بياموزند و لذت رضايت تاييد ما را تجربه آنند
 EPOCH NZوب سايت ... ماخذ

  
  .والدين بايد در مورد قوانين و انتظارات با ثبات باشند

  
  )۶١٣(٧۴٧-٧٨٠٠ اواانجمن حمايت آودآان ات

  انجمن حمايت آودآان لندن و ميدلسكس: ماخذ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encouraging good behavior - Farsi  



  با فرزند خود در باره آزار و اذيت جنسى صحبت آنيد
  

دآان و جوامع به همان اندازه نيز مهم است آه خودمان آنچه را آه براى حفظ ايمنى آو. آموزش ايمنى به آودآان مهم است
دراينجا آارهائى را آه شما و خانواده تان براى جلوگيرى از آزار و اذيت  جنسى نسبت به . خود الزم است بياموزيم

  .فرزندانتان مى توانيد انجام دهيد ذآر مى آنيم
  

  :بزرگساالن نياز به فراگيرى، آموزش و تمرين دارند
 ر تمرين آنيدصحبت درباره موضوعات مشكل را با بزرگساالن ديگ •
اين امر به آنها آمك مى آند آه بدن خود را بشناسند و سواالتى . به آودآان اسامى مناسب اعضاى بدن را بياموزيد •

 .را آه نياز به پرسش دارند سوال آنند و يا در مورد آزار و اذيت جنسى صحبت آنند
 به بچه هاى آوچكتربگوئيد آه اگر –د به آودآان تفاوت بين لمس آردن درست يا لمس آردن نادرست را بياموزي •

 فاميل، دوست، يا هر شخص ديگرى قسمت هاى خصوصى بدن آنها را لمس آند به شما بگويند 
 به آودآان بياموزيد رازهائى آه در باره لمس آردن باشند قابل قبول نيستند •
 
  STOP IT NOW, MA... ماخذ

  
  :الزم است آه بزرگساالن قبول مسئوليت بكنند

  بسيارى از آودآان، بخصوص آوچكترها، قادر به حمايت از خود در --الئم آزار و اذيت  جنسى توجه آنيد به ع •
 برابر مسائل جنسى نيستند 

قابل احترام است، چه درهنگام بازى يا قلقلك دادن،  يا بغل آردن و " نه"به فرزندان خود بياموزيد آه گفتن  •
ا نمى خواهد به يك فاميل يا دوست خانوادگى بوسه دهد، بگذاريد آه فقط اگر،  بعنوان مثال،  فرزند شم. بوسيدن

 دست او را بفشارد
آليه اعضاى خانواده حق دارند آه لباس پوشيدن، حمام، خواب و سايرفعاليت هاى شخصى را در خلوت انجام  •

به آنها قوانين خانواده را اگر آسانى به اين حقوق احترام نگذارند، وظيفه يك بزرگسال است آه بطور اشكار . دهند
 بگويد

بدون آمك، آزار و اذيت  . آنچه را آه درباره آزار و اذيت  جنسى مى فهميد يا به آن مشكوك مى شويد گزارش دهيد •
 . جنسى متوقف نخواهد شد

 
  
  

 )۶١٣(٧۴٧-٧٨٠٠ انجمن حمايت آودآان اتاوا
  انجمن حمايت آودآان لندن و ميدلسكس: ماخذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talk to your child about sexual abuse - Farsi  



  تنبيه
  

  تنبيه چيست؟
  

تنبيه دربرگيرنده يك نوع تحريم است آه درنتيجه يك نوع رفتار غير قابل قبول آودك و براى تغيير دادن آن رفتار انجام مى        
  . شود

  
جبور به رفتارى آه قابل قبول باشد  تنبيه ترآيبى است از آنترل، توسل به زور، و درد جسمى آه بوسيله آنها آودآان م

  . صفت مشخصه اين نوع مجازات آنترل خارجى است آه مى تواند با اعمال زور و تحميل همراه باشد  . بشوند
  

  :نمونه هائى از تنبيه عبارتند از
  

 مشت زدن، لگدزدن، تكان دادن، آتك زدن شديد، يا آشيده زدن     •
 بزندپرت آردن اشيائى آه ممكن است به آودك صدمه   •
 تهديد آردن آودك به صدمات بدنى  •
 زندانى آردن آودك در محلى بسته و قفل شده   •

  )بعنوان مثال، غذا(محروم آردن آودك از نيازهاى اساسى    �
  

  چرا نبايد مجازات آنيد؟
ه بدنى  تنبي. هنگامى آه يكى از والدين آودك را تنبيه بدنى مى آند بطور قابل مالحظه اى او را در خطر صدمه قرار مى دهد     

خطر بوجود آمدن مسائل روانى  . ممكن است باعث ايجاد صدمه جسمى، معلوليت دائم جسمى، و گاهى اوقات مرگ شود
بسيارى از بچه ها آه هنگام آودآى مجازات شده اند بعد از بزرگ شدن نسبت به بچه ها و خانواده        . درآينده نيز وجود دارد   

  . خود بد دهن و آزاردهنده مى شوند    
  

  سازمان حمايت از آودآان درمورد بكاربردن تنبيه چيست؟وظيفه 
سازمان بجاى .  سازمان حمايت از آودآان اتاوا مخالف انجام مجازات به هر فرمى بمنظور ايجاد انضباط در آودآان است       

  .تنبيه بدنى، تربيت صحيح و موثر را در ايجاد انضباط در فرزند تشويق مى آند 
  

  .سازمان حمايت آودآان ارجاع شود و مورد رسيدگى قرار گيرد   افراط درتنبيه ممكن است به 
  

 در صورت نياز به آمك با اين شماره تماس بگيريد 
  

٧-٧٨٠٠۴٧)۶١٣(  
 
 

  )۶١٣(٧۴٧-٧٨٠٠ انجمن حمايت آودآان اتاوا
  انجمن حمايت آودآان لندن و ميدلسكس: ماخذ

 
 
 
 
 
 
 

Punishment - Farsi  



  انضباط چيست؟
  

. وش هائى است آه براى آموزش و پرورش آنترل شخصى و رفتار قابل قبول اجتماعى بكار مى رودانضباط شامل آليه ر
فرزند / انضباط بخشى ضرورى در رابطه والد. برخالف مجازات، انضباط صدمه جسمى يا روانى در آودك ايجاد نمى آند

  .است
  

  :انضباط
 به آودآان پرورش آنترل شخصى را مى آموزد •
 اد متقابل توصيف مى شودبا احترام و اعتم •
 اين باور را در بر دارد آه آودك بخاطر احترام و فهم بيشتر تمايل به تغيير دارد •

  هدف آن پرورش آنترل شخصى است آه به آودك براى ايجاد رابطه مثبت و مسئول با ديگران آمك مى آند  �
  

  .نى انجام شودتفاوت بين انضباط و مجازات چيست؟ انضباط موثر مى تواند بدون تنبيه بد
  

  :انضباط خوب شامل روال زير است. انتظارات بايد با سن و مراحل رشد آودك هماهنگ باشد
  

 تشويق آارهاى مثبت •
 تحسين •
  سرمشق يا نمونه  داشتن يك •
 روش هاى سازمان يافته و تكرار آن •
 مشخص آردن محدوديت ها و ادامه انجام آنها •
 انتظارات واقع بينانه •
 پى گيرى دائم •
 ات لفظى و غير لفظىاشار •
 بدون حرآت نگاه داشتن آودك براى مدتى معين •
 پى آمدهاى منطقى •

  حل آردن مشكالت  �
  

آودك درصورتى مى تواند انضباط فردى را بياموزد آه حمايت شود، با احترام با او رفتار شود و تحمل احساسات را تجربه 
  . آند

  

 در صورت نياز به آمك با اين شماره تماس بگيريد
 

٧-٧٨٠٠۴٧)۶١٣(  
 
  

  )۶١٣(٧۴٧-٧٨٠٠ انجمن حمايت آودآان اتاوا
  انجمن حمايت آودآان لندن و ميدلسكس: ماخذ

  
  

  
 
 

What is discipline? - Farsi  



  تنها بودن در منزل
  

  چه وقت مى توانم فرزندم را در منزل تنها بگذارم؟
  

 سال هستند حق تنها گذاشتن آودك را ١۶آان زير قانون خدمات آودك و خانواده اعالم آرده است آه آسانى آه مسئول آود
  ندارند... بدون فراهم آردن سرپرست و مراقب الزم با توجه به شرايط موجود 

  
  والدين بايد چكار آنند؟

بزرگسال مسئول بايد اطمينان / والد.  سال در منزل تنها نمانند١٢انجمن حمايت آودآان اتاوا توصيه مى آند آه آودآان زير 
  .آند آه سرپرستى و مراقبت آافى براى آودك وجود داردحاصل 

  
  :والدين بايد به اين مسائل توجه داشته باشند

  
 سن آودك •
 سطح رشد آودك •
 توانائى آودك براى برقرار آردن ارتباط •
 زمان روز •
 مدت زمانى آه آودك تنها خواهد بود •
 مقدار مسئوليتى آه از آودك انتظار مى رود •
 سطح آفايت آودك •
 و همسايگان درصورت نياز به آمك/ دوستان/ بزرگساالن/  به والديندسترسى •
 ايمنى محيط خانه و محله •

  توانائى آودك در اداره موقعيت مشابه قبلى  �
  

فقط شما مى توانيد تشخيص دهيد آه آيا آنها     . با فرزندان خود درباره احساس آنها از تنها ماندن در منزل بحث و گفتگو آنيد   
 ! آار خواهند بود قادر به انجام اين

 
  
  

  )۶١٣(٧۴٧-٧٨٠٠ انجمن حمايت آودآان اتاوا
  انجمن حمايت آودآان لندن و ميدلسكس: ماخذ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Home Alone - Farsi  



 
  با فرزند نوجوان خود صحبت آنيد

 
بيشتر گفتگوها در حضور افراد . اين گفتگو بايد هرروز انجام شود... گفتگو با نوجوانان مى تواند دلچسب و بخردانه باشد

بنابراين موقعيت هائى را پيدا آنيد آه بتوانيد با نوجوان خود به تنهائى صحبت آنيد، دور از ... ديگر صورت مى گيرد
.برادر، خواهر، و هر شخص ديگرى  

 
. ى شود نيز گوش آنيدمطمئن شويد آه به آنچه گفته مى شود گوش مى آنيد، اما، همچنين دقت آنيد آه به آنچه آه گفته نم

.داشتن گفتگوى موثر آليد ارتباط سالم است  
 

...چند نكته براى والدين  
 

 نوجوانان شايسته احترام هستند •
 بزرگسالن بايد به نوجوانان خود احترام بگذارند و درمقابل انتظار احترام داشته باشند •
 بزرگساالن بايد به دوستان نوجوانان خود احترام بگذارند •
 حضور هم سن و سال هاى يك نوجوان به او پرخاش نكنيد يا او را تحقير نكنيدهرگز در •
 به اين نكته توجه داشته باشيد آه تا چه اندازه ازنوجوانان سوال و نظرخواهى مى آنيد   •

 
تشخيص دهيد آه . يكى از بزرگترين مسائل دردوران نوجوانى آوشش براى آسب قدرت بين نوجوانان و بزرگساالن است

نتيجه اين است آه نوجوانان مى خواهند در دنياى بزرگساالن احساس ... ت اين تقال براى بدست آوردن قدرت چيستعل
.راه هائى براى حل آن به آمك يكديگر پيدا آنيد... قدرت آنند  

 
نوجوانان، دوره آارآموزى بزرگسالى را طى مى آنند، و نياز به زمان براى تنفس و فراگيرى دارند...   

 
ن وظيفه بزرگساالن است آه بين آزادى و استقالل و قضاوت صحيح درمورد اينكه چه موقع دخالت آنند، ايجاد تعادل اي

.نمايند  
 
  

  )۶١٣(٧۴٧-٧٨٠٠ انجمن حمايت آودآان اتاوا
  انجمن حمايت آودآان لندن و ميدلسكس: ماخذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talk to Your Teen - Farsi 



   ندهيدهرگز آودك را محكم تكان
 

.مراقبت از نوزاد مسئوليت بزرگى است  
 ممكن است نوزاد زياد گريه آرده باشد و شما نتوانيد علت آن را تشخيص دهيد •

  ى برايتان باقى نمانده است ژشايد شما فقط خسته هستيد وديگر انر  �
 

تكان دادن نوزاد. يدضمن اينكه درست است آه ناراحت باشيد، ولى هرگزدرست نيست آه يك نوزاد را بشدت تكان ده  
! مى تواند باعث مرگ وى شود  

 
آودآان طبيعى وقتى . چه وقت نوزادان گريه مى آنند؟ نوزادان معموًال موقعى گريه مى آنند آه به چيزى نياز داشته باشند

:گريه مى آنند آه  
 گرسنه باشند •
 خسته باشند •
 خيس باشند •

  ناراحت باشند  �
نوزادى آه گرفتاردل درد شديد شود ممكن است تمام روز گريه .  در روز گريه آنندآودآان سالم ممكن است دو تا سه ساعت

.بعضى اوقات نوزادتان فقط مى خواهد ازجايش بلند شده و بغل شود. آند  
 

:آارهائى آه سعى آنيد انجام دهيد  
 به نوزاد يك شيشه آب جوشيده خنك بدهيد •
 به آرامى شكم نوزاد را بماليد •
  مكيدن به وى آرامش مى دهد–هيد به او يك پستانك بد •
نوزاد را درحالى آه نزديك سينه تان درآغوش گرفته ايد راه ببريد يا آرام تكان دهيد بطورى آه بتواند ضربان قلب  •

 شما را احساس آند
 نوزاد را درهواى آزاد راه ببريد •
 براى نوزادتان آواز بخوانيد يا با او حرف بزنيد •
 يچيدنوزاد را در يك پتوى نرم بپ •

با يك دوست يا فاميل درباره عصبانيت خود صحبت آنيد يا ببينيد اگر مى توانند براى مدتى به شما براى تسكين   �
  گرفتن آمك آنند

  
حتى صبورترين والدين مى توانند عصبى يا عصبانى شوند هنگامى آه نوزادشان عليرغم آوشش فراوانى آه مى آنند به 

اگر چنين احساسى آرديد ... مكن است حتى دلشان بخواهد نوزاد را بشدت تكان دهند يا بزنندآنها م. غرولند و گريه ادامه دهد
  . از بچه دور شويد، او را به آس ديگرى بدهيد، و اگر آسى نيست آه به شما آمك آند او را در تختش بگذاريد

  
 .ى آنيداحساس عصبانيت و خشم شما طبيعى است، ولى شما نبايد آن را بر سر نوزادتان خال

  
 
  

 )۶١٣(٧۴٧-٧٨٠٠ انجمن حمايت آودآان اتاوا
  انجمن حمايت آودآان لندن و ميدلسكس: ماخذ

 
 
 
 
 

Never Shake a Baby - Farsi 



  با آودك خود صحبت آنيد
  

  .با فرزندتان صحبت آنيد و به او گوش دهيد
در آودك و پرورش ارتباط پر مهر و همدالنه  آودك  پايه اى است براى ايجاد اعتماد به نفس -ايجاد ارتباط موثر بين والد

  ...راهها را باز بگذاريد و فعاالنه به آنچه فرزندتان مى خواهد بگويد گوش دهيد. وى با ديگران
  

 هنگامى آه با فرزندتان صحبت مى آنيد سر خود را همطراز با سر آودآتان نگه داريد •
 د استفاده آنيداز آلمات و اصطالحاتى آه فرزندانتان آنها را مى فهمن •
 از ابراز نظرهاى مختلف در پيغام هايتان بپرهيزيد •
 آنچه را آه از فرزندتان شنيديد با بيان ديگرى مجددًا تكرار آنيد •
 در شرح رفتار مشخصى آه انتظار داريد دستورالعمل هاى روشن و منسجمى ارائه دهيد •

  مغايرت نداشته باشدمطمئن شويد آه پيام هاى غير لفظى تان با پيام هاى لفظى شما   �
  

  ...فرزنتان را به خاطر پرسش هايش تحسين آنيد
 پيغام هايتان را آامل و مشخص بگوئيد •
 براى گفتگوى بهتر با فرزندتان به او توجه آامل نشان دهيد و به چشمان يكديگد نگاه آنيد •
 قبل از گوش دادن به آنچه فرزندتان مى خواهد بگويد به جواب خود فكر نكنيد •
 زندانتان بياموزيد آه حرف آسى را قطع نكنند و خودتان نمونه اين رفتار باشيدبه فر •
براى تشويق گفتگو،  به جاى سواالتى آه پاسخ آنها بله و خير است سواالت خود را با بكاربردن آلماتى مانند،  •

 چى، چگونه، و چرا مطرح آنيد   
  خود پاسخ مى گوييد، جواب دهيدمتوجه اشارات بدنى باشيد و به همان گونه آه به دوستان   �

  
  ...مسئوليت را تشويق آنيد

 بگذاريد فرزندانتان مسائل خود را تا جائى آه مى توانند خودشان حل آنند •
 بگذاريد فرزندتان به بعضى از سواالت خود شخصًا پاسخ دهد •
 آنچه را آه فرزندتان خودش مى تواند انجام دهد شما برايش انجام ندهيد •
 به انجام ريسك تشويق آنيد فرزندتان را  •
 موفقيت ها را تحسين آنيد •
 به افكار و احساسات فرزندتان اهميت و توجه نشان دهيد •
 به فرزندتان اجازه اشتباه آردن بدهيد •
 به فرزندتان براى سنجش انتخاب هايش و آزمايش عواقب آن آمك آنيد •
 حمايت خود را به آودآتان اظهارآنيد •
 فزايش دهيدمسئوليت هاى فرزندتان را ا •

  آودك خود را بجاى آلمات با لبخند و درآغوش گرفتن تحسين آنيد  �
 

  )۶١٣(٧۴٧-٧٨٠٠ انجمن حمايت آودآان اتاوا
  انجمن حمايت آودآان لندن و ميدلسكس: ماخذ

 
 
 
 
 
 
 

Talk to Your Child - Farsi  



  آ
  هنگامى آه من در منزل نيستم چه آسى مى تواند از فرزند من نگه دارى يا مراقبت آند؟

 
براى نگهدارى . نگهدارى از بچه يعنى محول آردن مسئوليت مراقبت از آودك از طرف والد يا قيم به يك فرد مسئول ديگر

.ى در طرح برنامه ريزى و ايمنى آن شرآت آنندموفقيت آميزاز آودك، بايد همگ  
 

 والدين بايد مطمئن باشند آسى را آه براى مراقبت از فرزندانشان انتخاب مى آنند فردى مسئول باشد و بتواند امنيت 
. آودآان را حفظ آند  

 
 چه آسى مى تواند بچه دارى آند؟

 
 و نشان داده باشند آه مى توانند از آودآان مراقبت آنند و اگر  سال باشد١١بزرگساالن يا بچه هايى آه سن آنها بيشتر از 
.حالت اضطرارى پيش آيد مسئوالنه عمل آنند  

 

ما توصيه .  سال از ساير برادران و خواهران يا آودآان مراقبت آند١٠خالف قانون است آه بچه زير 
 مى آنيم آه فقط

. يگر را داشته باشند سال و بزرگتر اجازه مراقبت از بچه هاى د١٢ بچه هاى   
 

اگر شما درطول روز يا شب آار مى آنيد الزم است به آسي پول بدهيد تا از فرزندانتان هنگامى آه مشغول به آار هستيد 
امكانات متعددى وجود دارد آه شما مى توانيد از آنها استفاده آنيد، از جمله مهد آودك هاى رسمى روزانه، مهد . مراقبت آند

شما همچنين مى توانيد آسى را استخدام آنيد آه به .  شخصى،  شيرخوارگاه، ومراآزموقت نگهدارى از آودكآودك در خانه
. نگاه آنيد" شيرخوارگاه"يا " مهد آودك"به صفحات زردرنگ در دفتر تلفن زير. خانه تان بيايد و از فرزندانتان مراقبت آند

براى يافتن پرستار بچه در منطقه خودتان " ر جستجوى شغلد"همچنين در قسمت درج آگهى هاى روزنامه زير عنوان 
  مهد آودك هايى آه تحت پوشش دولت قرار دارند براى دادن سرويس به خانواده هاى آم درآمد موجود . جستجو آنيد
 .مى باشند
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  رنتو، شهر توتابعيت اداره مهاجرت و --دولت آانادا : ماخذ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Who can baby-sit or watch my child for me while I am away? - Farsi 


