
هل تحتاجين لسكـن 
طا�� بسبب تعّرضك 

للعنف �لعائلي؟

هل لغتـك �أل# هي لغـة 
غير �إلنجليزيــة؟
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خدمة �لترجمة
��� لم تكن لغتك �ألساسية هي �إلنجليزية يمكن �� 

تستعين �لموظفة بمترجمة #�حيانًا تستطيع �يضًا �� 
تجد3 لك خدما0 تدعمك بلغتك �لخاصة.

ما6� يمكنك 45 تتوقـّعي منا
نهد; �لى مساعدتك الستعا78 تحكـّمك بحياتك 
�لخاصة، #نؤمن بأنك تتمتعين بالحقو< �لتالية:

� �� تعيشي 8#� خو; #عنف

Fتـُصا� كر�متك #ُتعاَمـلي باحتر� �� �

� �� تتلقي 8عمًا ير�عي ثقافتك #ال يحكم عليك من 
#جهة نظر معينة

� �� يتم �حتر�F سريتك #خصوصيتك (شريطة �� 
تكوني �نت #�طفالك بأما�)

� �� يتم �عطاST معلوما0 تساعدS في �تخا� 
U0 عن سابق معرفة #�ّطال�Xلقر��

� �� تتخذ3 �نت بنفسك �لقر�0�X �لمتعلقة بحياتك 
#حيا7 �طفالك

قد يكو� من �لمفيد جدً� �� تتحدثي �لينا عن توقعاتك 
من خدمتنا.

�لمشا>�; بخصو9 خدما8 5خر7
يمكن �� تقّدF �لموظفة معلوما0 عن خيا0�X �لسكن 

لخدما0 �خر^ تعمل �يضًا مع نساء #�طفا] من 
ثقافا0 #لغا0 متنوعة #يو�جهو� عنفًا ضمن �لعائلة.

Cعم �لنساء >عائالتهن ليعشن حيا; خالية
 من �لعنف �لعائلي.

كيف تتصلين بنـا 
 Fكنت بحاجة لدعم �# معلوما0 �تصلي بنا �يا ���

�إلثنين حتى �لجمعة بين �لتاسعة صباحًا #�لخامسة بعد 
�لظهر، #�طلبي �لتحدb �لى موظفة تلقي �إلستعالما0 

#�لطلبا0.  
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#يمكنها �� تتحدb �ليك عن �لعنف �لذ3 يحدb ضمن 
عائلتك #تعطيك معلوما0 #8عم #تحيلك �لى خدما0 

تستطيع مساعدتك، بما فيها موظفتنا �لمختصة بالسكن 
لألشخاc �لمتحدXين من خلفيا0 ثقافية #لغوية 

متنوعة. 

#��لدعـم خا�F 5>قا8 �لد>
��� كنت بحاجة لدعم بسبب عنف عائلي، في #قت 
يكو� خاfX �#قا0 �لد#�F �تصلي بخدمة �لنساء في 
�gما0 �لعنف �لعائلي على �لرقم 0123 9373 �# 

1800 015 188

خدما8 5خر7 عن �لسكن في حالة �ألOما8
للنساء �لهاXبا0 من �لعنف:

� خدمة �لنساء في �gما0 �لعنف �لعائلي،
هاتف 0123 9373

� خدمة �لنساء �لمهاجر�0 في �gما0 �لعنف �لعائلي، 
هاتف 3145 9898

للنساء �لعاgبا0 فو< سن �لـ25 من �لعمر:
� خدمة سالفايشن Xqمي لدعم �لنساء في �يجا8 سكن، 

هاتف 2488 9372

للعائـال0:
� خدما0 #يريبي للدعم #�إلسكا�، هاتف 6452 9742

� خدمة سكن للعائال0 في �gما0، صانشاين،
هاتف X 9312 5424قم هاتف ملتو� 7200 9747
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هل تشعرين 
باألمـا4 في 

�لمنزQ؟
ال يحّق �بدً� أل3ّ 

شخص �� يؤ�يـك �# 
يؤ�3 �طفالـك.

يعاني �ألطفا] سو�ء 
�كانو� تعّرضو� هم 
لأل�^ �لمباشر �# 
��� شاهد#S #�نت 
تتعّرضين لأل�^.

هناS �نو�U عديد7 للعنف �لعائلي:

عنف جسدS: �لضرu، #�لرفـس، #Xمي �ألشياء 
إل�يتك

جنسي: �جبـاSX على �لقياF بتصرفا0 جنسية 
غصبـًا عنك

عاطفي >نفسي: �لتهديد بإلحا< �أل�^ بك �# 
بأطفالك، �# �بعا8 �ألطفا] عنك

مالـي: عدF �عطائك �لما] لتلبية �حتياجاتك 
�ألساسية كالطعاF �# 8فع �لفو�تير

 ،Xمالحقتك �# �إلتصا] بك بشكل متكّر :;Cلمطا��
#محا#لة ��يتك �# �خافتـك

�شكا] عديد7 من �لعنف هي منافية للقانو� #لك 
�لحق بإخباX �لشرطة عنها.

��� كنت تو�جهين عنفـًا ضمن عائلتك فليس عليك 
�� تبقي #حيد7، هناS خدما0 كثير7 تستطيع �� 

.Sتساعد

�إلسكا4 في حالة �ألOما8
تستطيع خدمة �لصحة �لنسائية في �لمناطق �لغربية 

�لوصو] �لى عد7 مناg] حيث تتمّكن �لنساء 
#�طفالهن، �لهاXبا0 من حاال0 عنف، من �لبقاء 

 Sهنا S8فيها لمد7 �قصاها ستة �سابيع. #�ثناء #جو
 cتستطيع موظفتنا �لمختصة بشؤ#� �لسكن لألشخا
من خلفيا0 ثقافية #لغوية متنوعة �� تساندS #تعّرفك 

على خدما0 �خر^ بإمكانها مساعدتك.

�ما ��� كانت هذz �لمناg] مأل^ فستقوF موظفتنا �لتي 
تعمل مع �شخاc من خلفيا0 ثقافية #لغوية متنوعة 

بمساعدتك على �يجا8 خيا0�X �خر^ للسكن، #يمكنها 
�� تتحدb مع �لخدما0 �ألخر^ نيابة عنك.

�لطريقة �لتي نستطيع من خاللها 
مساعدتك

�ثناء #جوS8 في �حد^ هذz �لمناg] تستطيع موظفتنا 
�لمختصة بشؤ#� �ألشخاc من خلفيا0 ثقافية #لغوية 

متنوعة مساعدتك بطر< عديد7. #على سبيل �لمثا]:

 0�Xتقديم �لدعم �لمعنو3 #�لمعلوما0 حو] �لخيا �
�لمتاحة.

� مساعدتك على #ضع خطة تمّكنك من �� تكو� 
�آل� �نت #�طفالك بأما� �كثر، #لتعيشي بأما� في 

�لمستقبل.

� �لعمل معك للمساعد7 في حماية �طفالك. #لن تعمل 
على �شر�S خدما0 �خر^ �ال ��� كانت قلقة حو] 

كونك �نت �# �طفالك بخطر.

� مر�فقتك �لى �لشرطة #/�# تعريفك بموظفا0 
�خريا0 تستطعن مساندتك في �لمحكمة.

مثًال، يمكنها مساعدتك في تقديم طلب للحصو]   
 zXعلى �مر �لتدّخل من �لمحكمة #هو �مر تصد
�لمحكمة يفر{ على �لشخص �لذ3 يؤ�يك �# 

يؤ�3 �طفالك �� يغاX8 �لبيت #/�# �� يبقى 
بعيدً� عنك.

� �يجا8 خدما0 �خر^ يمكنها مساعدتك بما فيها 
خدما0 لد^ مركز خدما0 �لصحة �لنسائية في 
�لمناطق �لغربية. مثًال، يمكنها �يصالك بمكتب 

سنترلينك (لتحصلي على 8خل ما38)، �# 
مر�كز مكافحة �إلعتد�ء �لجنسي، �# خدما0 

�ألطفا]، �# موظفا0 #مرشد�0 للعنف �لعائلي. 
#يمكنها �لتحدb �لى هذz �لخدما0 نيابة عنك ��� 

شئت.

� مساعدتك في �يجا8 سكن للمد^ �لمتوسط 
#�لمد^ �لبعيد لك #ألطفالك، #8عمك في 

�إلنتقا]. 

� ��� كنت بحاجة لدعم طويل �ألمد، ستوصلك 
بخدما0 تستطيع مساعدتك.

�يرجى 45 تتصلي بالشرطة على �لرقم (ثالثة 5صفا�) 000 .6� حد\ >>�جهت خطرً� مباشرً


