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الجهات التي يمكنك االتصال بها: 

 ”IWSA موّظفو مشروع“

9635 8022

  9 صباحاً ىع4 إلب درهالظ  

 نالإثينةعمجال ىإل

info@speakout.org.au

أو يمكنك االتصال على الخطين الهاتفيين 

التاليين للحصول على مساعدة. وهذان الخّطان 

مفتوحان على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.

الشرطة: 000

 “خط مكافحة العنف المنزلي”: 

1800 656 463

وإذا احتجت إلى مترجم شفهي، يرجى االتصال 

بـTIS على الرقم

 13 14 50

المساعدة التي يمكن أن نقدمها لك: 

مساعدتك على أن تفهمي وضعك والخيارات 	 

المتوفرة لك.

معلومات عن خدمات الدعم المتوفرة لك 	 

كالصحة ودفعة المعونة الخاصة والسكن 

والقانون وغيرها من الخدمات العاجلة التي 

تحتاجين إليها.

دعمك عند قيامك بأخذ قرار.	 

إحالتك إلى خدمات أخرى كخدمات السكن 	 

في األزمات وخدمات تقديم النصيحة 

وخدمات المشورة القانونية.  

المساعدة على التواصل مع “دائرة الشؤون 	 

 )Department of Home Affairs( ”الداخلية

فيما يتعلق بالعنف المنزلي الذي تعرضت 

إليه.

إذا كنت ال تتكلمين اإلنكليزية، يمكننا حجز 

مترجم لك.

خدمة مكافحة العنف المنزلي

خدمة دعم متكاملة للمشّردات من خلفيات 

ثقافية متنوعة )HoMWISS( خاصة 

بالمهاجرات والالجئات.

هل أنت خائفة، أو تعرضت لألذى من 

جانب شخص تعيشين معه؟ 

هل أنت مشّردة أو معّرضة ألن تصبحي 

مشّردة؟

يمكنك الحصول على مساعدة.



www.speakout.org.au

ما هو العنف المنزلي والعائلي؟

يحصل العنف المنزلي والعائلي عندما يستخدم 

شخص شكاًل من أشكال العنف كالعنف الجسدي 

أو النفسي أو الجنسي أو الروحي أو التكنولوجي 

أو المادي أو االجتماعي أو الثقافي للسيطرة على 

شخص آخر تربطه به عالقة حالية أو سابقة. 

ُيرَتكب أكثر من 98% من حاالت العنف المنزلي 

والعائلي ضد المرأة.

يشمل “العنف المنزلي والعائلي”: 

اللكم والضرب والصفع ورمي األشياء والدفع 	 

واستخدام السالح.

تهديد المرأة أو الطفل باألذى أو الجرح.	 

اإلذالل المستمر، وتوجيه تعليقات تحقيرية أمام 	 

الناس وفي المنزل، والصراخ في الوجه.

توجيه تعليقات الغرض منها ترهيب وتخويف 	 

المرأة أو الطفل.

التسّبب بجرح أو أذى للحيوانات األليفة أو تدمير 	 

الممتلكات.

اللمس الجنسي غير المرغوب به أو األفعال أو 	 

التعليقات الجنسية غير المرغوب بها.  

عزل المرأة عن أفراد عائلتها وأصدقائها.	 

حرمان المرأة من حاجاتها األساسية كالنقود أو 	 

الطعام.

العنف المنزلي والعائلي جريمة

العنف المنزلي والعائلي ال يؤثر عليك فقط 

بل على أطفالك أيضاً، إذ يعاني األطفال الذي 

يتعّرضون للعنف المنزلي والعائلي ويشهدونه إلى 

صدمات نفسية تصاحبهم طوال حياتهم.

لديك الحق في أن تشعري باألمان.

إذا كنت تتعرضين للعنف المنزلي أو العائلي، 

توجد أدناه خطوات يمكنك القيام بها: 

“ارفضي” أّي شكل من أشكال العنف.	 

ناقشي وضعك مع شخص تثقين به. 	 

اتصلي بالشرطة على الرقم 000	 

احصلي على نصيحة من خدمة مخّصصة لضحايا 	 

العنف المنزلي أو العائلي مثل:

خط العنف المنزلي 	

مستشار/ة في “مركز صحة المجتمع”  	

)Community Health Centre( في 

منطقتك 

مرشد/ة دعم للعائالت في منظمة أو  	

جمعية اجتماعية 

مرشد/ة من “خدمات الدفاع عن حقوق  	

المرأة في قضايا العنف المنزلي أمام 

 )WDVCASs( ”المحاكم

اتصلي بالشرطة إذا كنت معّرضة إلصابة جسدية 	 

أو ألذى. 

 	 chamber( ”اذهبي إما إلى “المستشار القضائي

magistrate( في المحكمة المحلية أو إلى مخفر 

 )AVO( ”الشرطة للحصول على “أمر عدم تعّرض

يمنع شريك حياتك من إيذائك.

الخدمات األخرى التي بإمكانها 

مساعدتك:

اتصلي على الرقم 000 لالستنجاد بمخفر الشرطة في 

منطقتك واإلسعاف وخدمات الطوارئ األخرى. 

Domestic Violence Line  )للمشورة والنصيحة 

على مدار الساعة(  

1800 656 463

Link2Home )لشؤون السكن(

1800 152 152

)IWSA( ”خدمة مكافحة العنف المنزلي“

9635 8022

“الخدمة القانونية للمرأة في نيو ساوث ويلز” 

8745 6999

1800RESPECT 

1800 737 732

LAW ACCESS NSW

1300 888 529

“خدمات الدفاع عن حقوق المرأة في قضايا العنف 

)WDVCASs( ”المنزلي أمام المحاكم

1800 938 227




