
کودکان و خانواده ها

Tungumál: Farsi/۳بخش-تعلیمات اجتمایع فاریس



خانواده و خانوار

•  یماتاقر هايشانهم  / سایر اعضای خانواده یا دوستانكنار بیشتر مردم ایسلند، در  
ی

زندگ
 تنهاي   ، به  كشور ايني مردم بقيهحایل که کنند در

ی
.یم کنندزندگ

•  
ی

را با هم تقسیمهزینه هایشانو یم کنند خانه، متشکل از افرادی است که با هم زندگ
 تنهاي   افرادی که خودشان به  ، یایم کنند 

ی
.یم کنندزندگ

•   صورت هايخانواده، 
فرزندان شان، زوج دركنار مثال، پدر و مادر به عنواندارد؛ مختلف 

  قبیل شانفرزندان حاصل از روابط دركنار که هاي  
ی

، زوج  های همجنس به  یم  كنند زندگ
.و یا افرادی که با هم در رابطه هستندفرزندان شانهمراه

•   حيواناتنگهداري، ايسلند در 
ی

 سگ و گربه، خانگ
ً
.استرايجبسيارخصوصا

• از آنها، بسياري. یم  مانندخانه هايشانباشد در داشتهامكانكهجاي   افراد مسن، تا 
  
ل و غذاهايتحويلازقبيلخدماير شهرداريدر خانه، از پرستاريآماده، نظافت مت  

.یم  كننددريافتخودمنطقه ي

•   افراد ويژه يسالمندان، خانه ي
.هستندزياد مراقبت  و كمكنيازمندكهاست  ُمسن 
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ادامه -خانواده و خانوار

• ميزایمان كهزنانيمیانگین سنی . کودک در ایسلند متولد می  شوند۴۰۰۰ساالنه، حدود
.سال است۲۸،كنند

• افراد، قبل از ازدواج به  صورت زوج با هم زندگی كهاست عاديموضوع اینایسلنددر 
.صاحب فرزند شوندکنند و

• اگر والدین با هم زندگی نکنند، کودکان اغلب به  . خانواده متفاوت هستنداعضايتركیب
، همسر جدید و خواهر و گاهی اوقات. می کنند، با مادر و پدر خود زندگی نوبتيصورت

.مي شوند، بخشی از خانواده ناتنيبرادرهای

• و یا تحت درمان  بپذیرندرا به فرزندی كودكانازدواج کنند، می توانندزوج  های همجنس 
.ناباروری قرار گیرندهای

• ريداباریاو خواندگيبه فرزند كودكانپذیرش، زنان مجرد از حق همچنین
.برخوردار هستند،مصنوعي www.island.is/ofrjosemi-og-taeknifrjovgun

• .، اجاره دادن رحم ممنوع استایسلنددر 
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مسکن

• .می کنندزندگی روستایيخانه هاییا آپارتمانيمجزا، منازل نیمهدر خانه  های مجزا، ایسلندمردم 

• .بیشتر منازل ایسلند، با آب داغ گرم می  شوند

• .مقاومت کنندبخوبيشوند و می  توانند در برابر سرما و زلزله ميخانه  ها محکم ساخته 

• .  حال، بازار مسکن اجاره  ای نیز داغ استایناما با می کنندخود زندگی شخصيبیشتر مردم در منازل 

• ساختمان  ها در اینزندگياجاره می  کنند، اما كردنگاهی  اوقات افراد، ساختمان  های صنعتی را برای زندگی  
.می  تواند برای سالمتی شما خطرناک و مضر باشد

• ایمنی در برابر آتش  سوزی برای ساختمان  های صنعتی همانند ساختمان  های مسکونی تمهیداتکه آنجایياز 
.آیدبه  وجود خطرناكبسیاراست در هنگام آتش  سوزی وضعیتی ممكننیست، 

• .مربوطه، می  توانند آنها را تعطیل کنندمسئولین، به عنوان منازل تأیید نشده شناخته می  شود و منازليچنین 
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خريد-مسكن

• خانه  . امالک، آپارتمان یا خانه خریداری می  کنندهاياز طریق بنگاه  ایسلندمردم 
بنگاه های. به  صورت آنالین تبلیغ می  شوندنیزروزنامه  ها و ، درفروشيهاي

ه حفاظت کنند و اطمینان حاصل کنند کاز منافع خریدار و فروشندهبایستيامالك
.مراحل کار، به  صورت قانونی انجام شده استهمه ي

• با این  حال، . دریافت وام از بانک و یا صندوق  های بازنشستگی امکان  پذیر است
.داشته باشیدآپارتمانتانسرمایه، جهت پرداخت پیش  قسط مقداریهمیشهبایستي

• دریافتمی خواهندرا مسکنيکه چه نوع وام كنندبررسيخریداران باید خودشان 
مختلف، به  زمانيبازه هايبرايمتفاوت و بهره هایمیزانها با وام  . كنند

.صورت شاخص دار و یا بدون  شاخص هستند www.aurbjorg.is

• اولینبرايقصد دارند كهاست پایینبرای افراد با درآمد راهكاري، مشارکتيوام 
.بخرند(ملكیاو )بار خانه  www.hlutdeildarlan.is

• بهره، مبتنی بر هاينرخ  . پرداخت می  شودكاملبهره  ي وام مسکن بعداً به  طور 
.استدرآمد و داراییمیزان
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اجاره-اسکان 

• .كنیدرا اجاره منزليمختص اجاره و  یا شهرداری  ها، شرکت هایشما می توانید از طریق افراد، 

• )خدمات دانشجویی ایسلند  Félagsstofnun stúdenta را هایی، آپارتمان آكورريدر دانشگاه ایسلند و دانشگاه ( 
.می دهددانشجویان دانشگاه اجاره به www.studentagardar.is, www.festaha.is

• .می شودبا انعقاد قرارداد اجاره، حقوق افراد بهتر تضمین 

• www.stjornarradid.is/library/ 06-_rugninmasugielasuH/dolbudyE29012019fdp.MROF_

• .مزایای مسکن اقدام کنیددریافتبرای می توانید، (ناحیهدر دفتر مامور )پس از ثبت قرارداد اجاره 

• .اسناد استرسميمنظور از ثبت، ثبت 

• .مزایای مسکن مبتنی بر درآمد است www.hms.is/husnaedisbaetur

• هنگام اجاره  ي تنها یک اتاق و یا منزل صنعتی، امکان دریافت مزایای مسکن وجود 
.ندارد www.leigjendasamtokin.is

2021 www.landneminn.is 6

http://www.studentagardar.is/
http://www.festaha.is/
http://www.stjornarradid.is/library/06-Eydublod/Husaleigusamningur_29012019_FORM.pdf
http://www.hms.is/husnaedisbaetur
http://www.leigjendasamtokin.is/


اولیههزینه های
مسکني

• را زیرها يهزینه  اگر صاحب یک آپارتمان یا خانه هستید، باید
:کنیدبابت منزلتان پرداخت

• .اقساط وام مسکن

• از مالیات مسکن)مالیات بر امالک و مستغالت 
(.شهرداریسوي

• (.لوازم منزلبیمه  يآتش سوزی وبیمه  ي)مسکن بیمه  ي

• .گاز و برق

• .آب و فاضالبهزینه  های

• می  اگر در آپارتمان زندگی)صندوق انجمن ساکنان آپارتمان 
(.می  کنیدپرداختساختمان رامشتركهزینه  هایکنید،

• هزینه  می  کنید، بیشتراگر یک آپارتمان یا خانه را اجاره
.می  گیردتعلقاجاره  بهامعموالً بهها
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ل، رطوبت، بخار قارچ   وكپكتمت   کردن مت  

• پنجره  ها رطوبت ایجاد می  شود رويدر ایسلند، داخل خانه  ها اغلب گرم و سرد است، بنابراین 
بنابراین خشک کردن رطوبت، باز کردن پنجره  .شودآلودگيو که می  تواند باعث رشد قارچ  ها

ل آسیب یم  نم نزمستاهمچنین در . مهم استامريها و تهویه  ي روزانه،  و رطوبت به مت  
.رساند

• از كفپوشدر ایسلند، معموال . و وسایل ریختزمینتمیز کردن، نباید آب را روی کف در هنگام 
آب زیاد، باعث از بین ریختن. منزل، از تخته  چوب ساخته می شونداست و وسایلپارکتجنس 

.امر شناخته شودمی  تواند مسئول اینمستأجر. رفتن کف و وسایل می  شود

• و شستن جاروبرقیكشیدننظافت عادی در منزل، شامل پاک  کردن سطوح با پارچه  ي مرطوب، 
ها و سینک. شده استتمیز( و صابون)مرطوب است که با آب گرم ايبا پارچه  زمینكف

.یم شونداسکرابمناسب ياوسایل بهداشتی، با استفاده از اسفنج و مواد شوینده  

• نزنند، منطقی  تر آسیب زیست به محیطكهمواديدر دسترس است و انتخاب زیادیشوینده های
.است
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مناطق –آپارتماي  مجتمع های
همگاي  و عملکرد آنها

• آپارتمانیمشترک میان تمامی ساکنان یک مجتمع هایهمگانی، یک منطقهاییک منطق
.است

• ( گاراژیا )راه پله، انبار دوچرخه و انبار ضایعات، پارکینگ : مناطق همگانی عبارتند از
مانند اسباب و اثاثیه، وسایل خانگی و الستیک نباید در اضافیوسیله ها یهیچ . و باغ

.مناطق همگانی نگهداری بشود

• گاهی اوقات ساکنان یک مجتمع به نوبت اقدام به جارو کشیدن راه پله، تعویض سطل  های 
می  کنند ، اما بعضی اوقات هم صندوق انجمن ساکنان این زباله و جابجا کردن چمن

.خدمات را خریداری می  کند

• بیشتر ساختمان  ها سطل  های . طبقه  بندی  کردن زباله  ها برای باز یافت کار مهمی است
( ضایعات غذایی)کاغذ، پالستیک و دیگر ضایعات به صورتمعموالً . باز یافت دارند

باید ( کنسرو غذاقوطی)همچنین قوطی  ها، شیشه و آلومینیوم . طبقه  بندی می  شوند
.شما منتقل بشونده یطبقه  بندی بشوند و به سطل  های بزرگ باز یافت در منطق

• یا سیستم)زباله سطل هایدرون ریخته شدنیافت باید قبل از غیرقابل بازضایعات یهمه
.، در کیسه قرار بگیرند و به محکمی بسته بشوند(همگانیزباله در مناطقشوتینگ

2021 www.landneminn.is 9
Mynd frá hafnarfjordur.is



–خانه سازی
آپامجتمع های
رتماي  

• هیئت  .انجمنی برای ساکنان دارندآپارتمانیمجتمع  های 
از طریق ( صندوق  دارمدیر و)این انجمن مدیره

تصمیم  های اساسی و ه یهم. انتخاب می  شود،انتخابات
مجتمع، باید در جلسه  ای توسط اکثریت توسعهبرایمهم

.ساکنان مجتمع تایید بشوند

• اگر مطمئن . دانستن قوانین مجتمع شما امری مهم است
لی مشک. همسایه  تان بپرسیدازنیستید، فقط کافی است که از

.نیست

• داشتن رفتار مناسب، مالحظه و همکاری میان ساکنان یک 
.مجتمع امری مهم است
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حق مرخیص –تولد یک نوزاد 
زنانزایمان برای مردان و

• .ماه است۱۲به بعد در مجموع۲۰۲۱مرخصی زایمان برای مردان و زنان از سال

• تا ماه است و همچنین می  شود۶حق مستقل مرخصی زایمان برای مردان و زنان برای هریک از والدین
.دادانتقال هفته را از یکی از والدین به دیگری ۶حداکثر

• صندوق مرخصی زایمان برای مردان و زنان این مرخصی که مبتنی بر حقوق است را پرداخت می  
حق دریافت مرخصی زایمان برای مردان و زنان با زمان و سهم حضور والدین در بازار کار، قبل .کند
.می کنندافراد این حقوق را دریافت . تولد نوزاد، مرتبط استاز

• دانش  آموزان فقط می  توانند در صورت داشتن فرزندی در حین تحصیل، در صورت تحقق 
.پیشرفت تحصیلی، برای مرخصی زایمان برای مردان و زنان اقدام کنندشرایط

• و زایمان برای مردانهزینه یو شاغل نیستند، می  توانند برای کمک  محصلافرادی که فرزندی دارند و 
این کمک  هزینه زیاد . زنان اقدام کنند

.نیست www.vinnumalastofnun.is/faedingarorlofssjodur
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• .این کمک هزینه برای سرپرستان قانونی کودکان معلول یا دارای بیماری طوالنی مدت است

• پوشش  دادن از کودکان معلول و همچنین برایمراقبتشاناین کمک هزینه برای کمک مالی به این افراد برای 
.هزینه  های آن کودک در نظر گرفته شده  است www.tr.is/fjolskyldur/umonnunargreidslur

• .سالگی پرداخت می  شود۱۸مراقبت از این کودکان از زمان تولد تاه یهزینکمک 

• فراهم کردنیک نمونه از خدمات ارائه  شده به والدین کودکان معلول، مراقبت کوتاه مدت منظم از آنها به منظور
عنوان مثال وقتی کمک خصوصی به. زمانی برای استراحت والدین و خواهران و برادران این کودکان است

.می کندمعلول رسیدگی است که یک کارمند به فعالیت  های تفریحی یک کودک معلول یا یک فرد بزرگسال

• است اگر تغییری رو به بهبودی برای کودکی دیده شود، اولین کار مراجعه به کلینیک مراقبت  های بهداشتی
(.را ببینید۴قسمت)

2021 www.landneminn.is 12

مراقبت از کودکان معلوله یکمک هزین

http://www.tr.is/fjolskyldur/umonnunargreidslur


پدر و مادر روز

• خانگی را برای ه یروزانوالدین یک  روزه، مراقبت  های 
در یک روزهوالدین . می  دهندماه به باال انجام۶کودکان با سن

قبال مراقبت، تربیت و رفاه روحی و جسمی کودکان 
.سرپرستی  شان مسئول هستندتحت

• اما به مجوز شهرداری محل کار می کنندآنها به طور مستقل کار 
والدین یک  ه یاجباری و مشاورخود که همچنین به نظارت

.د نیز احتیاج دارندنمی کروزه رسیدگی 

• ثبت نام و پذیرش کودکان را خودشان انجام یک روزهوالدین 
.می دهند

• ه این کار اختیاری است و در هر روز والدین درباره یتعرف
اما شهرداری  ها نیز بخشی از می گیرندخود تصمیم ه یتعرفی

هزینه  های مراقبت  های روزانه را به صورت یارانه 
.می کندپرداخت

• ید برای اینکه بتوانید به عنوان والدین یک  روزه فعالیت کنید با
دوره بگذرانید و از شهرداری شرایط مخصوصی داشته باشید،

.مجوز بگیرید
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حقوق کودکان و نوجوانان در ایسلند

• (اول تا دهمه یاز پای)سال ۱۶تا۶از. سال تحصیل در کشور ایسلند اجباری است۰

• .(سال۱۸تا۱۶از)نوجوانان حق این را دارند که در مقطع متوسطه تحصیل کنند 

• .مسئول هستندتکالیفشاندر مدرسه و انجام فرزاندانشانوالدین در قبال حضور 

• شرکت کنند و بر آن فرزندانشانهستند در تحصیل مؤظفوالدین هر دو حق دارند و 
.کنترل کنند

• .را دارندایسلندیویژه به زبان کالس هایدانشجویان خارجی حق شرکت در 

• اطالعاتی که برای برقراری ارتباط میان والدین ه یترجمو مترجم هاابتدایی از مدرسه های
.می کنندو معلمان ضروری است استفاده

• خودشان، با صرف نظر از ه یابتدایی منطقه یقانون کلی این است که کودکان در مدرس
یهم کالسی هاتحصیل کنند، و داشته اندآمدن به ایسلند و تحصیالتی که قبل ازتوانایی شان

.خود را از طریق نمرات دنبال کنند
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چند مورد مربوط به حقوق کودکان و نوجوانان
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د به  تواند شنا کنساله، اگر بتواند شنا بکند، می تواند به تنهایی به استخر برود، اما این مسئولیت والدین است که اجازه ندهند کودکی که نمییک کودک ده •
.  تنهایی به استخر برود

.درمان های پزشکی را دارده ییک کودک دوازده ساله حق گرفتن مشاوره دربار•

.به تنهایی در مورد رها کردن یا پیوستن به یک سازمان مذهبی تصمیم بگیردمی توانددوازده سالهیک کودک •

.یک نوجوان پانزده ساله، یک طرف مستقل در موارد رفاه کودکان است•

.قانون شکنی آنها سزاوار مجازات است. یک نوجوان پانزده ساله، به صورت قانونی مسئول کارهای خودش است•

.  سال سن داشته باشد مجازات دارد۱۵داشتن آمیزش جنسی با فردی که کمتر از •

.یک نوجوان شانزده ساله می تواند بدون اطالع والدین خودش از کمک های پزشکی یک دکتر یا یک کلینیک مراقبت های بهداشتی بهره بگیرد•

.  خود را به صندوق بازنشستگی و همچنین مالیات بر درآمد خود را بپردازده ییک نوجوان از شانزده سالگی مؤظف  است که حق بیم•

.نوجوانان هفده ساله می توانند در آزمون راهنمایی و رانندگی خودرو و موتورسیکلت شرکت کنند•

.  سالگی به سن قانونی می رسند و از آن سن به بعد دارای استقالل و صالحیت مالی می باشند۱۸افراد از •



این چند مورد مهم از–حقوق کودک سازمان ملل ه یپیمان نام
پیمان نامه

• .حقوق کودک سازمان ملل متحد در ایسلند در حال اجرا استه یپیمان نام

• همراه نام والدین به.اجباری است( پزشک ، ماما یا مادر)گزارش تولد یک کودک به اداره ثبت ملی ایسلند 
.زندگی مشترک آنها باید ثبت و ضبط شوده یاطالعاتی دربار www.skra.is

• .والدین در قبال فرزندان خود مسئول هستند و فرزندان حق این مراقبت را دارند

• زندگی یک سبکجنبه هایغذا، لباس، مسکن و دیگر ه یبه حمایت از فرزندان خود در تهیظفووالدین م
به مقطع متوسطه مسئولیت والدین در قبال حمایت از فرزندشان تا زمانی است که آن نوجوان. سازنده است هستند

.سال سن داشته باشد۱۸برود حتی اگر بیش از
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• مسائل شخصی فرزندشان ه یهستند که دربارمؤظفوالدین 
آن کودک اهمیت بزرگ شدنیک کودک، با ه یعقید.کنندتصمیم گیری
این را دارد که نظرش حقهفت سالهکودمو یک می کندبیشتری پیدا 

.را بگوید

• .والدین باید منافع کودک را در اولویت خود قرار بدهند

• نسبت به کودکان را سوء استفادهحقوق کودک خشونت و ه یپیمان نام
.کرده استممنوع 

• کودک حق دارد پدر و مادر خود را بشناسد و با هر دو در ارتباط 
.با هم زندگی نکنندباشد، حتی اگر والدین
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فرزندپروری

• و فرزندپروریه یمختلف  با گذشت زمان در زمینعقیده های
.آمده اندخردسایل به وجود 

• والدین . و آموختر  استبازی کردنامروزه، خردسایل زماي  برای 
و تا جاي  که ممکن استبگذرانند وقت فرزندانشانبایم خواهند 

.فراغت فرزندشان بدانندمدرسه و اوقاتفعالیت هایه یدربار 

• .مهم استامریز مدرسه /همکاری خانه و مهدکودک

•  والدین همچنت   
که دوستان فرزندشان و یم خواهند بیشتر

.آنها را بشناسندخانواده های

• در ایسلند، والدین به صورت معمول در رابطه با دوسنر یا 
شبکه های، از طریق فرزندانشاناوقات فراغتفعالیت های

ت  .یم کننداجتمایع با یکدیگر معاشر
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ادامه–فرزندپروری
• ها را در خارج از خانه یاد  ند کودکان خییل چت   و همچنت   تحت تأثت  جامعه قرار یم گت 

ند ، مهم اینکه به کودکان اجازه بدهید تجربیات، نظرات و افکار خود را بیان بکنند .یم گت 
.است

• .یم دانندرا کار مشکیل فرزندپروریبیشتر والدین گایه اوقات 

• قانوي  استمجارات  در ایسلند غت 
کودکان را مجازات نیم توانند نه خانواده و نه معلمان . بدي 

.بکنندبدي  

• مفیدی را برای والدین دوره هایشهرداری هابهداشنر و خدمات اجتمایع مراقبت هایمراکز 
گذار است و یم دهند ارائه فرزندپروریه یدر زمین برای بروز روش هاي  که بسیار تاثت 

مثبت به مهارت های
:مثال.یم آورندوجود www.heilsugaeslan.is/serthjonusta/namskeid/uppeldi-

sem-virkar

•  و داشتر  یک شی قوانت   ساده و روشن که نشان فرزندپروریدر 
ی

، روال روزمره و همیشگ
وبخشیبه منظور .فرزندان مجاز به انجام چه کاری هستند یا نیستند، خوب استدهد دننت 

يی پیش در کودکان، الزم است که به آن توجه کنیم و هنگایم که اوضاع به خوبه رفتار مثبت
.کنیدآنها را تشویقیم رود 
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–فرزندپروری
ادامه

• از یک اختالل است نمونه ای(بیش فعالی-کم توّجهیاختالل)
ناراحتی و دشواری کودکان، هم در زندگی باعثمی تواندکه

از می توانید.، بشودمدرسه شانشخصی آنها و هم در
www.adhd.isکمک .بگیرید

• یک صفحه عمومی دارای www.heilsuvera.isوبسایت
بسیار زیادی در مورد سالمت اطالعات مفید و موارد آموزشی

.جسمی و روانی و پیشرفت برای همه مراحل زندگی است

• ، سخنرانی هابهگوش دادنعالوه بر آن، با خواندن مقاله یا کتاب،
قابل )یافتن اطالعات به صورت آنالین یادوره هاشرکت در

.مشورت گرفتاز متخصصان یا دوستانمی توان،(اعتماد
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نوجوانان

• سال، اغلب هم برای والدین و هم برای ۱۸تا۱۳سن نوجوانی، از
.استچالش برانگیزنوجوانان

• تأثیرپذیرو افراد جوان می گیردتصویر آنها از خودشان دارد شکل 
.هستند

• که یکی از موثرترین اقدامات پیشگیرانه در برابر می دهندمطالعات نشان 
به صورت مثبت با وقت گذراندنو مواد مخدر در جوانان، مصرف الکل

.منظم ورزشی و تفریحی استفعالیت هایوالدین و انجام 

• در صورت)اینکه متوجه تغییرات در رفتار نوجوانان بشویم و بالفاصله 
بهداشتی، از یک روانشناس یا مراقبت هایمدرسه، کلینیک در( نیاز

.بگیریم امری مهم استمعتبر کمکسازمان های
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نمایشه یصفحکودکان و نوجوانان از تلفن همراه و ه یاستفاد

• با نوآوری هایو دستگاه هاکودکان امروزه در محیطی پر از 
، آنها دستگاه هاعاقالنه از این با استفاده. می کنندتکنولوژی باال رشد 

.بخشی از یک تربیت خوب باشندمی توانند

• باید با راهنمایی والدین همراه دستگاه هاکودکان از این ه یاستفاداولین 
فرزندان از ه یاستفادکه مدت زمان باشد و این مسئولیت والدین است

.نمایش را کنترل کننده یصفح

• نمایش، وقتی جایگزین یک فعالیته یصفحطوالنی مدت از ه یاستفاد
ورزش، خواب کافی و یک سبک زندگی سازنده مانند تعامل اجتماعی،

اده استفدستورالعمل های.اثرات منفی داشته باشندمی توانندسالم بشوند، 
.نمایش بر اساس سن کودکان را از اینجا ببینیده یصفحاز 

• www.heilsuvera.is/efnisflokkar/throskaferlid/uppeldi-
barna/skjarinn-og-bornin
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چه مدت کودکان 
و نوجوانان مجاز 
به ماندن در 

ون از فضای بت 
خانه هستند

• وجود دارند که مدت زمان بیرون  ماندن از خانه را برای یقوانین
:یم کنندمعلومکودکان و نوجوانان

• شب نباید در مکان  ۸سال پس از ساعت۱۳کودکان زیر
.های عمومی حضور داشته باشند

• شب ۱۰سال نباید پس از ساعت۱۶تا۱۳نوجوانان از سن
باشند مگر اینکه در های عمومی حضور داشتهدر مکان

حال رفتن از یک مدرسه، ورزشگاه یا مسابقه جوانان دارای 
.باشندمجوز به خانه

• سپتامبر، هر دو گروه مجاز هستند که دو ۱ماه می تا۱از
بیرون از ( نیمه شبشب و تا۱۰تا ساعت)ساعت بیشتر 

.خانه بمانند

• بیرون از ه یاجازفرزندانشانوالدین حق این را دارند که به 
.خانه ماندن را تا آن زمان www.samanhopurinn.is
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آزادی کودکان و نوجوانان

• این کشور فکر می  کنند کودکان و نوجوانان از آزادی زیادی درمی کننداز افرادی که به ایسلند نقل مکان سیاری
.برخوردارند

• تا عصر کودکان و نوجوانان اغلب بدون نظارت در بیرون از خانه بازی می  کنند و در طول تابستان ، آنها اغلب
.می ماننددر بیرون از خانه 

• ز بسیاری اگرفته می  شود و به دلیل جمعیت کم، کودکان بیشتر ازدرنظرایسلند به طور کلی بسیار امن ه یجامع
.به اطراف محل زندگیشان سفر کننددوستانشانبه تنهایی یا با اندکشورهای دیگر توانسته  

• ایمنی آنها اگرچه، همیشه سن و رشد کودکان وقتی که به تنهایی بیرون از خانه هستند در نظر گرفته  می  شود تا
.را تضمین کند

• انجام داشتن چارچوبی برای کودکان مهم است، به عنوان مثال زمان مشخصی که باید به خانه بیایند، زمان
.و زمان خوابیدنخوردنتکالیف، زمان غذا
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کت در تفرییح مهم استفعالیت هایشر

• :، به عنوان مثالمی کندشرکت در فعالیتهای تفریحی، مانند ورزش از بسیاری جهات به کودکان و نوجوانان کمک 

• دوست پیداکردن

• ایسلندییادگیری و تمرین زبان 

• همکالسی هایشانمشترک با تجربه هایبه دست آوردن

• جدیدمهارت هایه یتوسع

• فراهم کم درآمدخانواده هایتفریحی فرزندان پناهندگان و یا فعالیت هایرا برای کمک هاییدیگر سازمان هایسازمان صلیب سرخ و 
.از طریق سازمان صلیب سرخ یک راهنما و دوست زبان پیدا کنیدمی توانیدهمچنین . می کنند www.raudikrossinn.is/hvad-
gerum-vid/folk-a-flotta/flottafolk

• کارهایی این مهم به عنوان مثال با شرکت در. هستید، امری مهم استمی کنیدکه در آن زندگی جامعه ایاینکه حس کنید بخشی از 
.میفتدمانند دیگران و داشتن رفتار متقابل اتفاق 

• کودکان ، بنابرایننمی گیرندمدرسه مورد آزمایش قرار ه یبه اندازایسلندیزبان مهارت هایتفریحی، فعالیت هایدر ورزش یا سایر 
.از ابتدای زندگیشان در ایسلند شکوفا بشوندفعالیت هاییو نوجوانان شانس این را دارند که با شرکت در چنین 
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خدمات محافظت از کودکان

• برچ  . دارندبلندمدتو برچ  نیاز به حمایت کوتاه مدتبرچ  از والدین نیاز به حمایت  
ند قرار يی توجیهفرزندان مورد از اییط هستند که امنیت و سالمنر آنهیم گت  ا یا تحت شر

.یم شودتهدید

• .یم کنداز کودکان را ارائه محاقظتخودش خدمات ه یبرای ساکنان منطقشهرداری ایهر 

• با در نظر گرفتر  منافع کودکان و خانواده ها نقش خدمات محافظت از کودکان، حمایت از 
.یا ملیت آن کودکان استاصلیترصف نظر از با

• با همکاری والدین و شپرستان قانوي  کودک یم کند خدمات محافظت از کودکان سیع 
 کننده یهمبه

ی
.موارد رسیدگ

• حقوق کودک سازمان ه یپیمان ناماین مطابق با قوانت   ایسلند در مورد محافظت از کودک و 
.استملل

• از کودکان را در ایسلند رصد محفاظتآژانس دولنر محافظت از کودکان، خدمات 
.یم کند www.bvs.is
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خدمات 
محافظت از 

–کودکان 
خدمات

• خدمات، حتی در خانه یا به عنوان کمک به مشارکت 
به می توانددیگر،یافعالیت هایتفریحی کودکانفعالیت هایدر

.شکل مشاوره و راهنمایی باشد

• گاهی اوقات کودکان هر ماه یا برای مراقبت های موقت طوالنی 
بعضی از فرزندان به . کننده می روندتر به خانواده حمایت

.می روند«با خانواده سرپرستطوالنی مدتنگهداری»

• در خارج از دوماهبه مدتمی تواندخدمات محافظت از کودکان
مختلف دادگاه هایاز این باید درطوالنی ترمدت. خانه ارائه شود

تجدید و گاهی اوقات دادگاهمنطقه ایمانند دادگاه
.مورد بررسی قرار بگیردلندسترتنظر
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اعمال خشونت و غفلت علیه کودکان

• .در رشد و تربیت یک کودک تاثیرات مخربی بگذاردمی توانداعمال خشونت و غفلت 

• آینده شانزندگی نسبت به بقیه کودکان درمی کنندکودکانی که تحت شرایطی با ترس و خشونت زیاد زندگی 
.خواهند بودضعیف تر

• .می اندازدخطر خود را بهه یکه زندگی فرزند متولد  نشدمی شودمورد غفلت از کودک همچنین به مادری گفته 

• اگر عقیده دهند اطالعكودكاناز محفاظتعمومی وظیفه دارند به خدمات سازمان هایهم عموم مردم و هم 
:داشته باشند که کودگ

•  
ی

ایط نامناسب رشد و تربیت زندگ یایم کند در شر

• آمت   دیگر قرار رفتار هایمورد خشونت یا  دتحقت  یم گت 

• .فتنداسالمت و تربیت آنها به خطر یم
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ادامه–غفلت 

• و آن آب  و  هواغفلت جسمی به عواملی مانند کمبود غذا، لباس نامناسب که برای آن
همچنین این غفلت . مناسب نیست، عدم بهداشت و مسکن نامطلوب اشاره داردفصل

که با این کار تحریک رشد حرکتی می  شودکودک به دندانپزشک و پزشک گفتهنبردنبه
.شودنمیانجام

• وقتی که کودک برای مدت طوالنی در خانهتنها گذاشتنغفلت در مورد مراقبت و نظارت مانند
از حد تا دیروقت و بیشبیرون  ماندنو همچنین مانند. کودک به سن بلوغ نرسیده است

تحت محافظت که کودک به دلیل ناتوانی یکی از والدینمی  شودهمچنین به وقتی گفته.مجاز
(.مخدرمثال به دلیل مصرف الکل یا مواد)نباشد یا در معرض خطر قرار بگیرد 
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ادامه–غفلت 

• . استتکالیفشانجام مطالعه شامل عدم نظارت بر حضور کودک در مدرسه وه یبه عنوان مثال غفلت دربار
پشتیبانی تکالیف ).می شودکودک به خدمات ویژه مدرسه مبنی بر نیازاخطارهایدر حضورنیافتنهمچنین شامل 
.(موجود استمانند صلیب سرخ و سپاه رستگاریسازمان هاییدر مدارس و 

• نظم و فراهم نکردنهمچنین شامل. می شودغفلت احساسی شامل عدم حمایت عاطفی، امنیت، توجه و تشویق 
.استفرزندپروریمرزهای طبیعی برای کودک در 

• یکسان کردنبهداشتی برای و اجتماعی شامل کمبود منابع در مدرسه یا در خدمات اجتماعی وحرفه ایغفلت 
گزارش هاییبه پاسخ ندادنهمچنین شامل .می شودشرایط و وضعیت افراد و جستجوی ابزارهای بهبود 

.می شودغفلت یا خشونت ه یدربار
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خشونت علیه یک کودک

• .و انجام آنها مجازات حبس داردمی شوندجسمی و روانی نوعی از خشونت محسوب مجازات هایه یهم

• .می شودکه در آن کودکان وجود داشته باشند، خشونت علیه کودکان محسوب خانه ایهر نوع خشونت در 

• یا هل دادنکودکان، زدن آنها با دست یا کمربند، کتک زدنو می کندمختلفی نمود پیدا راه هایخشونت از طریق 
.از خشونت جسمی علیه کودکان هستندنمونه هاییو استفاده از وسایلی بر علیه آنها آنهاتکان دادن

• .یک نمونه از خشونت جسمی استتهدیدکردنو فریادکشیدن، بددهنیهر نوع تحقیر، 

• خشونت صحبت ه یبیاید دربار. تاثیرات خشونت بر کودکان، عالوه بر موضوعات دیگر، موضوع این سند است
)کنیم Tölum um ofbeldi.)

• www.youtube.com/watch?v=WrXnAtUPmMw&feature=youtu.be

• www.kvennaathvarf.is
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گزارش–خدمات محافظت از کودکان 

• و می گیردتماس هنگامی آغاز می  شوند که یکی از والدین یا یک کودک با ماخدمات محافظت از کودکان معموالً 
.تقاضای کمک می  کند

• پلیس، همسایه  ها یا ، بیمارستان  ها، کلینیک  های مراقبت بهداشتی،کودک هااز مدارس، مهد هاییهمچنین گزارش  
.می کنیمدیگر افرادی که نگران رفاه آن کودک هستند دریافت 

• .گزارش  ها می  توانند به صورت ناشناس و الکترونیک یا از طریق تماس تلفنی ثبت بشوند

• یک کودک را سالمته یموظف هستند که هرگونه نگرانی دربارمی کنندتمام کسانی که در بخش عمومی کار 
.هرگز ناشناس نیستنداعالن هااین . اطالع بدهند

• حمایت از کودک و چگونگیدربارۀهاییپرونده  ها یا رد شده و یا پیشنهاد .می شوندتمامی گزارش  ها بررسی 
.می شودارائه هایشانخانواده  

• www.bvs.is/almenningur/barnaverndarnefndirبرای ارسال گزارش الکترونیکی
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خدمات 
محافظت از 

متفرقه–کودک 

• هدف اصلی خدمات محافظت از کودک در ایسلند، حصول 
در ایجاد یک خانواده هاکمک به اطمینان از رفاه کودکان و نه
.زندگی خانوادگی خوب است

• نباید اجازه دهید فرزندانتان شما، یعنی والدین را، با خدمات 
تهدید قرار دهند و انجام کارهایی را محافظت از کودکان، مورد

مرزهای عادی که با آنها موافق نیستید یا خالف اصول و حد و
.است، برای آنها مجاز بدانیدفرزندپروری

• زبان هایمفیدی به ه یجزوریکیاویکشهر وب سایتروی 
قرار داده کودکانه یمختلف دربار

:شده است www.reykjavik.is/sites/default/files/ymis_
skjol/skjol_utgefid_efni/vid_og_bornin_okkar_201

8fdp.rugnilkeab_ne_si_
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• .ازدواج کندمی تواندسال و مجرد ۱۸هر شخص باالی

• .وادار شودبه ازدواجنمی تواندهیچ شخصی 

• .دارندفرزندانشانحقوق و وظایف یکساي  در قبال یکدیگر و همسران، در ازدواج 

• همرسان باید فرزند پروری را همراه با یکدیگر انجام داده و وظایف و مخارج خانه و حمایت از خانواده را به  
.یکدیگر تقسیم کنندمساوی  ترین شکل ممکن میان

• گ دارند .همرسان ملزم هستند تا یکدیگر را از اطالعات مایل خود مطلع کنند.همرسان مسائل مایل مشتر

• ک استمزودجداراي  زوج  نت   داشته باشند اما برای ( شخیص)داراي   های خصویص یم توانند همرسان . مشتر
.تواففر پیش از ازدواج تنظیم و نزد بخشدار منطقه ثبت کنندقانوي  کردن آن، باید

• ، بخشدار منطقه یا نمایندگان آنها یا نزد موسسۀشما یم  توانید نزد کشیش و رئیس یک  معمویلعاقدیمذهنی
.مزدوج شوید
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هم زیسنر 
• یک زوج، بدون ازدواج، در کنار به عنوانزمانی که افراد

.هستندهم زیستیدر حال، آنهامی کنندیکدیگر زندگی

• را در دفتر ثبت اسناد ملی ایسلند ثبتهم زیستیمی توانیدشما
.کنید

• ، برای نمونه از کارت مالیات شریک می توانندافراد پس از آن
استفاده کنند اما دارای حق و حقوقی خود برای کسر مالیات

.مزدوج نیستندزوج  هاییکسان با
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طالق

• کبه صورتندنیم توامزدوجزوجیک  )جداگانهیا مشتر
ی

تدرخواسقانوي  جداي  برای،(جداگانهمکان هایدرزندگ
منطقهبخشداردفتردرراکاراینمی توانیدشما.شودانجامقانونیجداییازپسماهششمی تواندطالق.دهند

.دهیدانجام
• واقامتگاهتعیینفرزندان،حضانتبرایمنطقهبخشدارباتوافقیبایدقانونی،جدایییاطالقرویداددر

آنالیندادرسییاجلسهیکبرایراوالدینمنطقه،بخشدار.شودانجامکودکحمایتیپرداخت های

.فرامی خواند
•  والدینهستند،فرزند دارایکهزوج هاي  طالقصورتدر 

ا
کبه صورتراحضانتمعمول نعهدهبر مشتر .دیم گت 

•  ادامۀبرایتمایلصورتدر .نیستمعتتی دیگر ازدواجبراساساقامتمجوز طالق،رخداد یکدر 
ی

در زندگ
.داددرخواستدالیلسایر بر مبتن  دیگر اقامتمجوز یکبرایبایدایسلند، www.utl.is
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حماینر کودکپرداخت های
• کردن برای دریافت حمایت مالی کودک از والد دیگر، جهت برآوردهمی تواندوالد در اقامتگاه قانونی کودک 

.پشتیبانی از کودک، درخواست دهدهزینه های

• .ایسلند استکرونای۳۶.۸۴۵برابر با۲۰۲۱ژانویۀ۱کودک ازپایۀحمایت 

• .استفاده شودحمایت کودک از حق و حقوق او بوده و باید برای غذا، پوشاک و فراهم کردن مسکن برای کودک

• ، والدین می شوددر صورتی که کودکی در بازه زمان ازدواج یا خارج از زمان ازدواج متولد 
.برای حمایت از کودک تنظیم کنندتوافقنامه ایمی توانند

• .حمایت از کودک را خود بر عهده بگیرندهزینه هایو پرداخت  جمع آوریمی توانندوالدین 

• والد در بهپرداخت هایبرای واسطه ایبه عنوانبنابر درخواست، می تواندامنیت اجتماعی ایالتی نیز ه یموسس
در اینجا درخواست دهید. اقامتگاه قانونی عمل کند www.tr.is

• www.island.is/medlagاطالعات در
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خشونت در روابط

• خشونت هایخشونت مذکور شامل . طبق قانون، خشونت در ایسلند ممنوع است
.می شودعاطفی، با شریک  زندگی و همسران درون خانواده، روابط

• ؟می شودطبق قانون چه چیزی خشونت در نظر گرفته 

• .یا مالی/فیزیکی، جنسی، روانی وبه صورتاذیت و آزار انسانی دیگر 

• .ایجاد ترس یا صدمه در انسان دیگر

• .روحی منزوی یا از پای در آوردنبه لحاظانسان دیگری را 

• .با دست به پشت کودکان یا سیلی زدن به آنها

• که شخص می دهدزمانی رخ (خشونت خانگی)محارمخشونت در روابط با 
یا ارتباط است، برای مثال شریک زندگی، عضو مهاجم با شما دارای نسبت

.خانواده، دوست یا سرپرست
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خشونت و 
حمایت

• . می گیردرا جدی خشونت هاپلیس ایسلند، خشونت خانگی و سایر 
.بگیریدتماس۱۱۲همیشه بامی توانیدشما 

• رد www.112.is در یک گفتگوی آنالین در زمان می توانید
کنید و کمک و اطالعات اضطراری گفتگواپراتورواقعی با یک 

.دریافت کنید

• تلفن اضطراری صلیب سرخ است و گفتگوی شمارۀ۱۷۱۷
آنالین در www.1717.is و حمایت هاآنها .می شودانجام 

.می کنندروحی و روانی الزم را فراهم راهنمایی های

• که شخصی کاری انجام دهد که به می دهدخشونت زمانی رخ 
. می شودناراحتی در شما یا باعث ایجادمی رساندشما آسیب 

خشونت فارغ از جنسیت، سن، مسائل جنسی و سایر موارد، 
خشونت، برای مثال عبارت است از خشونت روحی، .می دهدرخ

مالی و خشونت خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، خشونت
.دیجیتالی
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ادامه–حمایت و پشتیباي  برای خشونت 

• Kvennarádgjöf قانونی و رایگان برای بانوان و مشاورۀدر آنجا، آنها . دایر است( مشاوره برای بانوان)
.نیازی به قید کردن اطالعات شخصی نیست.می کنندآقایان ارائه www.kvennaradgjofin.is

• Kvennaathvarf خشونت مجبور به ترک به دلیلبرای بانوان و کودکانی که ریکیاویکدر ( پناهگاه بانوان)
در آنجا بمانید و مشاوره و پشتیبانی دریافت می توانیدشما .شده است، دایر شده اندخودخانۀ

.کنید www.kvennaathvarf.is

• Bjarkarhlíð وریاکیاویکدر  Bjarmahlíð ، مراکزی برای قربانیان خشونت فیزیکی، روحی و آکوریریدر 
در دسترس بوده و مشاوره، آموزش و پشتیبانی ارائه خانم هااین مراکز هم برای آقایان و هم برای .هستندجنسی

.می کنند www.bjarkarhlid.is و www.bjarmahlid.is

• Stígamót سال است که قربانی برخی گونه از ۱۸برای بانوان و آقایان باالیپشتیانیمرکز مشاوره و 
شده اندجنسیخشونت های www.stigamot.is

• Heimilisfriður و مرکز درمانی برای عامل می افتدکه در روابط نزدیک اتفاق خشونت هاییمرکز دانشی برای 
.و مذکر استنثؤمخشونت www.heimilisfridur.is
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اثرات 
خشونت

• ی اثرات منفی بلندمدتی برای قربانمی تواندقربانی خشونت بودن
.داشته باشد

• شاهد خشونتهای خانگی بودن، اثر بسیار بدی بر 
میان والدین خشونت آمیز، برای مثال، رفتارهایمی گذاردکودکان

باشند و موجب طوالنی مدتمی توانندآنها این اثرات
احساساتی از ناامنی، اضطراب و ترس در کودکان و گسترش

.نوجوانان شوند

• قرار دادن سایر اعضای خانواده در معرض خشونت در ایسلند 
علیرغم اینکه این .می شودغیرعادی و غلط تلقی

از می تواننداغلب موضوعی حساس باشند، همهمی توانندمسائل
شوند؛ چه عامل خشونت، چه قربانی و چه بهره مندمنافع آن

زندگی در ادامۀکمک تا عدم اجبار بهکودکان؛ از جستجو برای
.خشونت آمیزمحیطی
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برابرفرصت هایبرابری و

• .یم دهندرا تشکیلایسلندیاز قانون عمده ایبرابر، بخش فرصت هایتمهیدات قانوي  در رابطه با برابری و 

• از جنسیت، سن، این بدان معن  است که همه، فارغ. یم شودمحسوب ایسلندیجامعۀبرابری برای همه ارزش مهیم در 
، اصالت، معلولیت، مذهب، هویت جنسینر یا تمایالتپیش زمینۀ، صالحیت ها 

ی
. شوندیمجنیس، برابر در نظر گرفته فرهنگ

• فت دهه هایبرابری جنسینر در  انامروزه .داشته استقابل مالحظه ایاخت  پیرسر یبه مت   ی در مقچشمگت  ایسه با زنان بیشتر
.تعداد مردان برابر استباکارآموزیو این روزها تعداد زنان در منابع  شده اند گذشته وارد بازار کار 

•  توسط زنان اشغال به خصویصبا این حال، مشاغل 
ً
غم اینکه دولت هم مردان و همشده استعمدتا زنان را مجبور به ؛ علت 

ی آموزش و تحصیالت در صنایع گوناگون   .کرده استپیگت 

• .یم کندانجمن  برای زنان با اصالت خارچی در ایسلند فعالیت  www.womeniniceland.is

• مختلف برای مهاجرین در ایسلند چاپ زبان هایبه کتابچه ایبرابری،  ه یهیئت مدیر 
.کرده است www.jafnretti.is/en/samfelag-og-einstaklingar/er-brotid-a-thinum-rettindum/your-rights
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ی

 خانگ
ی

زندگ

• افراد به محل کار : زندگی خانگی در ایسلند تعریفی مشابه با سایر جوامع دارد
، به انجام تکالیف و کارهای می پزند، شام می آیند، به خانه می روندیا مدرسه

.می کنندیا استراحت می پردازندخوده یروزمر

• بزگساالنمشارکت در فعالیت تفریحی در ایسلند، هم در میان کودکان و هم 
منظم، پیش و پس از رفتن به طوربسیاری از زنان و مردان . استبسیار رایج

گروه هایاجتماعی، فعالیت هایبسیاری افراد در سایر . می کنندبه کار، ورزش
.نیز مشارکت دارندکر و کارهای داوطلبانه

• سرگرمی هایمساوی بین به صورتدارای فرزند اغلب زمان خود را زوج های
فعالیت هایورزشی و بردن و بازگرداندن فرزندان از رژیم هایفردی یا

.می کنندتفریحی، تقسیم 

2021 www.landneminn.is 43

Mynd frá VMST



بازیافت

• مشخصی برای خرید و فروش وب سایت هاییا فیسبوکدر ایسلند، مردم اغلب از صفحات 
و خودرو استفاده ابزارآالت، اسباب بازیلوازم منزل، ، نظیر پوشاک،استفاده شدهاجناس 
.می کنند

• در آنجا پوشاک، لوازم و می توانزیادی هستند که فروشی-دست دومهمچنین بازارهای 
-دست دومیک بازار هیردیرینگودی . خریداری کرداسباب منزل را به قیمت توافقی

بزرگ استفروشی www.godihirdirinn.is اجناس آنجا و کل سود حاصل از فروش
.می شودبه امور خیریه اهدا 

• .می کندرا مدیریت می فروشنددست دومکه پوشاک فروشگاه هاییصلیب سرخ، 

• که فروش مواد غذایی، اجناس نو و ریکیاویک، بازار بزرگی در مرکز شهر کوالپورتید
برای غرفه ایمی توانندافراد . دایر استهفته هادر آخر ،می شوددر آنجا انجام استفاده شده

.در آنجا رزرو کننداجناسشانفروش  www.kolaportid.is

• مدیریت ریکیاویکشهری محدودۀمتعددی را در بازیافتیشرکتی است که مراکز سورپا
یا دفع ایمن دارد، دریافت بازیافترا که نیاز به هرچیزیدر آنجامی توانیدشما .می کند

.کنید www.sorpa.is
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• تفریحی و سرگرمی رایگان و اقتصادی موجود فعالیت هایازلیستیصلیب سرخوب سایت
.کرده استارائهریکیاویکشهریمحدودۀدر

• و خانواده هاتفریحی برای افراد،فعالیت هایایده هایبلند ازلیستیدارایوب سایتاین
.استاستکودکان www.raudikrossinn.is/todo

• را بیابند، مختلفزبان هایبهکتاب هادر آنجامی توانندافراد.می شونددر سراسر ایسلند یافتکتابخانه ها
 ً امکاناتی عالی برای بازی و دنج و راحتی برای مطالعه وگوشه هایکتابخانه ها.کودکانکتاب هایمخصوصا

.مطالعۀ کودکان دارند

• برای مهمانان نیز موجودسرویس های، چرخ خیاطی و سایرسه بعدیچاپگرهایدارای رایانه،کتابخانه هابعضی
.هستند

• .می روندفرهنگی گوناگونی روی صحنهفعالیت هاینیزکتابخانه هادر برخی www.borgarbokasafn.is
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ادامه–شگریم 

• استخرهای شنا .در دسترس هستندجنسیت هااستخرهای شنا در ایسلند برای همۀ 
شهری محدودۀبسیاری از آنها در در سراسر ایسلند یافت شوند ومی توانند

استخرهای . و سالم استبه صرفهشنا فعالیتی مقرون . شده اندواقع ریکیاویک
اسباب بازیآبی و سرسرۀآب گرم و بخار هستند و اغلب وان هایدارای ایسلندی

ایسلندیمهمی از فرهنگ رفتن به استخر شنا بخش.برای کودکان نیز دارند
.است

• شنا یک درس اجباری در مدارس ابتدایی ایسلند است و استخرهای شنا گاهی 
.می کنندارائه شنا برای بزرگساالن نیزآموزش هایاوقات 

• پیش هرکس.مخصوص داردرختکن هایاستخرهای شنا برای آقایان و بانوان، 
و این کار در ایسلند مشکلی می گیرداز ورود به استخر بدون لباس شنا دوش

.ندارد

• خود به استخر بروند، اما تنها در صورتی که می توانندسالگی ۱۰کودکان در سن
.تحت مسئولیت سرپرست خود هستندکودکان در استخر همواره.شنا بلد باشند

2021 www.landneminn.is 46

Mynd frá VMST



ادامه–شگریم 

• امکانات .موجود هستندشهرک هابازی زیادی در سراسر شهر و تمامی زمین های
بیرونی باربکیویو برخی دارای می شوندبازیافتمحوطه هایبازی اغلب در زمین های
.نیز هستند

• تفریحی بیرونی جالب محوطه هایو کوهنوردیبسیار محبوب است و مسیرهای کوهنوردی
و حومه، رفتن ریکیاویکحدودۀدر .دارندزیادی در سراسر کشور وجود

به Laugardalurو Elliðaárdalurو Heiðmörk و Öskjuhlíð . پرطرفدار استبسیار
.ضروری استکوهنوردیپوشیدن کفش و لباس مخصوص 

• در تابستان بسیار دلنشین است و مسیرهای دوچرخه سواری زیادی در دوچرخه سواری
.وجود داردریکیاویکسراسر 

• Nauthólsvík زمانی که هوا .، ساحلی مصنوعی با آب جاری به دریا داردریکیاویکدر 
در حقیقت، برخی افراد .ساحلی در آنجا بسیار مطلوب استخوب است، رفتن به گردشی
.می روندتمام سال برای شنا به دریا 

• در آنجا شما . شده استواقع ریکیاویکلوژاردالوردر هوسدیراگاردورینو پارک باغ وحش
همچنین، پارک امکانات . و چند حیوان وحشی را ببینیدایسلندیحیواناتمزرعۀمی توانید

.گوناگونی برای کودکان داردزمین بازی
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ادامه–شگریم 

• کلبه هایمی توانیدشما. می کنندتابستانی سفر کلبه هایدر طول تابستان، افراد زیادی در سراسر کشور یا به 
.اصناف اجاره کنیداتحادیۀتابستانی را از 

• در روز اول .استلذت بخشو بازدید از آنها بسیار می شوندشهری در نواحی مختلفی برگزار نمایشگاه های
، (ژوئن۱۷)در روز ملی ایسلند .دارندسرگرمی برای کودکانمراسم های، شهرک هاتابستان، مناطق و 

بزرگی مانند شب جشن هایریکیاویکدر ماه اوت، .می شودبرگزارشهرداری هابزرگی در تمامی جشن های
.می گیردرا جشن ریکیاویکفرهنگ و افتخار

• .می کنندبرای کودکان ارائه زبان بومی را به چند زبانکالس هایسازمانی برای آموزش زبان بومی به کودکان، 

• مذهبی، سازمان هایبسیاری از. یکشنبه برای کودکان دایر استصبح هایدر کلیساهایکشنبه در اکثر مدرسۀ
.برای کودکان دارندفعالیت هایی
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ادامه–شگریم 

• بسیاری افراد در طول زمستان به 
برفی، میان شیب هایرویسرخوردنوسورتمه سواری.می رونداسکی

.کودکان بسیار محبوب است

• )تئاتر ملی Þjóðleikhúsið )ریکیاویکو تئاتر شهر( Borgarleikhúsið ) ،
آنها، محصوالت تئاتری . تئاترهای اختصاصی در ایسلند هستندبزرگترین

ی تئاترگروه هایدر تابستان،. می کنندکودکان، ارائهگوناگونی، همچنین برای
.می کنندگردشبرای کودکان دایر بوده و در کشور سفر و

• ، مرکز کنفرانس و تاالر موسیقی ملی است و در کنار هارپا
مختلفی در آنجا اپرایو اجراهایکنسرت ها.شده استواقعریکیاویکبندر

.می شوندبرگزار

• کودکانه به فیلم های.سینماهای زیادی در ایسلند وجود دارند
.هستندایسلندیدارای زیرنویسفیلم هااما سایرشده انددوبلهایسلندیزبان

• .مختلف داردنمایشگاه هایمتعددی باموزه هایایسلند،
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ادامه–شگریم 

• خانواده و دوستان بازدید از.می روندبه مراکز خرید و مرکز شهرگشت وگذارهمچنین، بسیاری از افراد برای
.نیز مرسوم است

• برای خوردن و بین راهمی رویدجالب هستند؛ شما با اتومبیل به بیرونسنت هایبستنی نیز جزءرانندگی های
خانواده در کنار یکدیگر هستند کهشب هاییدلنشین،شب های.همچنین در زمستان–می کنیدبستنی توقف

مان کنار هم صرف کرده یا یکدیگر را مهتا فیلم جالبی را تماشا یا تخته بازی کنند و شام خوبی درمی کنندسپری
.کنند

• جالب مراسم های.می شوداستفادهمراسم هابرای تبلیغ محصوالت وگسترده ایبه صورتفیسبوکدر ایسلند از
.شده استلیست« مراسم ها»برای کودکان و بزرگساالن در قسمت 

• اقتصادی یا رایگان را با قیمتیسرویس هاییهستند که محصوالت وفیسبوکبسیاری درگروه هایهمچنین،
در آن سواالت خود می توانندافراددارند کهفیسبوکیگروه هاینیزشهرداری هامناطق شهری و.می کنندتبلیغ

.خود گفتگو کنندچیزهای مختلفی در منطقه و شهرکدربارۀرا پرسیده و

2021 www.landneminn.is 50



خوب است 
بیشتر –بدانید 

ها  چت  
ونیگ  الکتر
هستند

• بیشتردربارۀآنالین اطالعاتبه صورتمی توانیددر ایسلند، شما
.چیزها را پیدا کنید

• دارند که در آنها وب سایتی،شرکت هاتمامی
ساعات بازگشایی، دربارۀاطالعاتی

.خواهید یافتقیمت گذاری هاوخدمات

• ، سینما و تئاتر کنسرت هابلیطمی توانیدهمچنین
الکترونیکی دریافتتیکتآنالین خریداری کرده وبه صورترا

.کنید
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سایت ها
حقوق کودکان معلول در ایسلنددربارۀویدئوها

•Icelandic1 :N/eb.utuoy//:sptth-gyDWMykRv

•Icelandic2 :zwSIeBEZ/eb.utuoy//:sptth1og

•Icelandic3 :twkd/eb.utuoy//:sptth7U_Ukvs

•Polish1 :Hry/eb.utuoy//:sptth8EStyOxA

•Polish2 :/eb.utuoy//:sptth9TjOeuPNW-M

•Polish3 :VkZFM/eb.utuoy//:sptth6iBxPw

•Arabic1 :sW/eb.utuoy//:sptth2knub159s

•Arabic2 :f/eb.utuoy//:sptth0Fc2kIr69k

•Arabic3 :/eb.utuoy//:sptth3Oxrm32IPo8

•English1 :Is/eb.utuoy//:sptth10sJeLiQo

•English2 :/eb.utuoy//:sptth5v431cpjQB8

•English3 :/eb.utuoy//:sptth8tzItnVcJWk

•Spanish1 :://:sptthebutuoyPe/6aA2JxThA

•Spanish2 ::/eb.utuoy//:sptth1BbVrmBsMK8

•Spanish3 ::ykb/eb.utuoy//:sptth0P_CUYAw
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www.112si.

www.1717si.

www.adhd.is

www.aurbjorg.is

www.bjarkarhlid.is

www.bjarkarhlid.is

www.borgarbokasafn.is

www.bvs.is

www.facebook.com/Midjamalsoglaesis

www.facebook.com/samtokleigjenda

www.festaha.is

www.festaha.is

https://youtu.be/N-vRkyMWDyg
https://youtu.be/ZEBeISwz1og
https://youtu.be/dkwt7U_Ukvs
https://youtu.be/yrH8EStyOxA
https://youtu.be/9TjOeuPNW-M
https://youtu.be/MFZkV6iBxPw
https://youtu.be/Ws2knub159s
https://youtu.be/f0Fc2kIr69k
https://youtu.be/3Oxrm32IPo8
https://youtu.be/sI10sJeLiQo
https://youtu.be/5v431cpjQB8
https://youtu.be/8tzItnVcJWk
https://youtu.be/eP6aA2JxThA
https://youtu.be/eP6aA2JxThA
https://youtu.be/eP6aA2JxThA
https://youtu.be/1BbVrmBsMK8
https://youtu.be/bky0P_CUYAw
http://www.112.is/
http://www.1717.is/
http://www.adhd.is/
http://www.aurbjorg.is/
http://www.bjarkarhlid.is/
http://www.bjarmahlid.is/
http://www.borgarbokasafn.is/
http://www.bvs.is/
http://www.facebook.com/Midjamalsoglaesis
http://www.facebook.com/samtokleigjenda
http://www.festaha.is/
http://www.godihirdirinn.is/


ادامه-وبسایت 
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www.heilsugaeslan.is
www.heilsuvera.is

www.heimilisfridur.is
www.hlutdeildarlan.is

www.hms.is/husnaedisbaetur
www.island.is

www.jafnretti.is
www.kolaportid.is

www.kvennaathvarf.is
www.kvennaradgjofin.is

www.leigjendasamtokin.is
www.mcc.is

www.newiniceland.is
www.ns.is

www.raudikrossinn.is

www.reykjavik.is

www.samanhopurinn.is

www.skra.is

www.sorpa.is

www.stigamot.is

www.stjornarradid.is/

www.studentagardar.is

www.syslumenn.is

www.tr.is/fjolskyldur/umonnunargreidslur

www.utl.is

www.vinnumalastofnun.is/faedingarorlofssjodur

www.womeniniceland.is

http://www.heilsugaeslan.is/
http://www.heilsuvera.is/
http://www.heimilisfridur.is/
http://www.hlutdeildarlan.is/
http://www.hms.is/husnaedisbaetur
http://www.island.is/
http://www.jafnretti.is/
http://www.kvennaathvarf.is/
http://www.kvennaradgjofin.is/
http://www.leigjendasamtokin.is/
http://www.mcc.is/
http://www.newiniceland.is/
http://www.ns.is/
http://www.raudikrossinn.is/
http://www.reykjavik.is/
http://www.samanhopurinn.is/
http://www.skra.is/
http://www.sorpa.is/
http://www.stigamot.is/
http://www.stjornarradid.is/l
http://www.studentagardar.is/
http://www.syslumenn.is/
http://www.tr.is/fjolskyldur/umonnunargreidslur
http://www.utl.is/
http://www.vinnumalastofnun.is/faedingarorlofssjodur
http://www.womeniniceland.is/
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