
بطاقة السالمة الخاصة 
بالعنف املنزيل

اإلتصال هاتفًيا بقسم العنف املنزيل والعنف األرسي 
للسكان األصليني

1800 800 098
)مكاملة مجانية عىل مدار 24 ساعة( Arabic

ما هي الخدمات األخرى التي يمكنها مساعديت؟

يستطيع مركز “يارو باليس” (421 817 1800)
أن يقدم اإلرشاد النفيس املجاين والرّسي عىل مدار 24 ساعة والعناية الطبية لضحايا  	•

اإلعتداءات الجنسية الحديثة العهد
تستطيع مفوضية الخدمات القانونية (424 366 1300)

أن تقدم مجانًا اإلستشارة القانونية بشأن العنف املنزيل وقانون األرسة واملساعدة  	•
القانونية.

تستطيع خدمة دعم الضحايا (5626 8231 أو 368 182 1800 مكاملة مجانية 
لسكان األرياف) 

أن تقدم النصح واإلحالة ويف بعض الحاالت خدمات اإلرشاد.  	•
برنامج البقاء يف املنزل والبقاء يف أمان يستطيع أن يوفر لك:

النصح والدعم بشأن السالمة داخل منزلك. 	•

األمن ملنزلك للمساعدة عىل جعله أكرث أمانًا. 	•
أدوات السالمة الشخصية ملساعدتك عىل البقاء بأمان.  	•

أرقام هواتف أخرى مفيدة

الخدمة القانونية للنساء - 349 816 1800 - 5553 8221 )مكاملة مجانية 
لسكان األرياف(

 - )CALD( خدمة العنف املنزيل يف أرجاء الوالية التابعة للتنوع الثقايف واللغوي
 8346 9417

 خط اإلرشاد القومي الخاص باالعتداءات الجنسية والعنف األرسي واملنزيل - 
 1800 737 732

أمور يجب التفكري بها من أجل تحسني سالمتك  

سالمتك 	•
– هل تريدين أن تتقدمي بطلب إلصدار أمر التدخل؟

– هل وضعِت خطة للسالمة
– هل يعرف أوالدك ماذا عليهم أن يفعلوا يف الحاالت الطارئة؟

أْمن منزلك إذا بقيِت فيه أو غادرِته 	•
– رقم هاتف صامت )ُمغفل(

– أمن املنزل وإنذارات أوقات الشدة
– تغيري أقفال املنزل

سالمتك اإللكرتونية 	•
– أضبطي إعدادات الخصوصية ليك تتواصيل مع الغري رسًيا ال علنًيا

– إفتحي حساًبا جديًدا مع وسيلة التواصل اإلجتماعي ولتكن بياناتِك ُمغفلة فقط
– أوقفي عمل نظام التموضع العاملي )جي يب أس( يف هاتفك الذيك 

– تحديث مع أوالدك بشأن استخدام التكنولوجيا بشكل آمن

تحديث مع أصدقاء وأقرباء موثوق بهم عن العنف ملعرفة ما الذي يمكنهم أن 	•
يقدموه لك من دعم.

أبلغي جريانك واطلبي منهم املساعدة يف األزمات.	•
أبلغي اآلخرين )مثاًل العمل أو األطباء أو املحامني( عن أهمية الحفاظ عىل 	•

خصوصيتك.
إسحبي األموال التي تحق لك من البنك وافتحي حساب بنك جديد واطلبي 	•

تحويل دخلك بصورة عاجلة.
أخربي املدارس وغريها من املراكز التي تعتني بأوالدك، بأسماء األشخاص املسموح 	•

لهم أن يكون لهم اتصال معهم.  
تجنبي التواجد يف األماكن التي قد يراك فيها رشيكك )كاملتاجر مثاًل(	•
كوين حذرًة ملن ستعطني عنوانك ورقم هاتفك الجديدين.	•



ما هو العنف املنزيل؟

العنف املنزيل هو سلوك ميسء أي سوء معاملة صادر من رشيك أو رشيك سابق أو 
شخص تكونني عىل عالقة حميمة معه، أو من أحد أفراد أرستك بمن فيهم من جميع 

األعمار، هذا السلوك الذي يستخَدم للتحكم بك أو إلخافتك. من املمكن أن يأخذ 
سوء املعاملة أشكااًل مختلفة بحيث يكون إما جسدًيا أو جنسًيا أو عاطفًيا أو نفسًيا أو 

اقتصادًيا.

تذَكري بأنها ليست غلطتك إذا تعرضِت لسوء املعاملة. املساعدة متوفرة. أنِت لست 
لوحدك. توجد أمامك خيارات.

هناك مؤسسات خدماتية متخصصة بالعنف املنزيل تغطي كافة مناطق جنوب أسرتاليا 
بإمكانها أن تقدم لك املساعدة والدعم بطرق مختلفة. من أجل أن يتم وصلك 

بإحدى هذه الخدمات إتصيل عىل رقم الهاتف املجاين من جميع أنحاء الوالية وعىل 
مدار 24 ساعة 098 800 1800 وسوف يقدمون لك املعلومات والنصح واإلحالة عىل 

إحدى املؤسسات املحلية التي تتالءم مع احتياجاتك الخاصة.

إذا رغبِت يف الحصول عىل الدعم عرب الهاتف أو قررِت مغادرة منزلك اتصيل عىل الرقم 
.1800 800 098

كيف يمكنهم أن يساعدوين؟
يمكنهم وبالتعاون مع خدمة العنف املنزيل املحلية أن يقدموا لك:

املعلومات والدعم 	•
اإلرشاد واملدافعة عن حقوقك 	•

املسكن يف الحاالت الطارئة 	•
املساعدة بالسكن الطويل األمد 	•

املساعدة املالية 	•
الدعم واملعلومات املتعلقة بأوامر التدخل. 	•

إذا اضطررت ملغادرة املنزل ماذا يتوجب عيّل أن آخذ معي؟

البطاقات – بطاقة اإلئتمان/دفرت البنك، رخصة السياقة، بطاقة املديكري ومعلومات  	•
تتعلق بالسنرتلينك

وثائق أخرى – شهادات امليالد والزواج والطالق، جواز السفر، أوامر محكمة  	•
األرسة، عقد اإليجار، فواتري املنتفعات، ورقة تسجيل السيارة.

األدوية وأدوات الزينة  	•
مفاتيح البيت والسيارة والعمل 	•

املال وفراطة نقدية الستعمال الهاتف العمومي  	•
الهاتف الجوال والشاحن 	•

أرقام هواتف خاصة بأفراد العائلة واألصدقاء  	•
غيارات مالبس وأطعمة أساسية. 	•

ماذا عن أوالدي؟

إصطحبي معك األوالد بعيًدا عن العنف. 	•
إصطحبي معك حليب العلب الخاص باألطفال وغيارات مالبس واأللعاب  	•

والكتب املفضلة وزّي املدرسة الرسمي والكتب املدرسية والتقارير الطبية.
ماذا عن حيوانايت البيتية؟

إسأيل األصدقاء إذا كان بوسعهم العناية بالحيوانات؛ أو اتصيل بـ:

رابطة العناية بالحيوانات )Animal Welfare League( عىل الرقم 1300 8348  	•
مؤسسة )RSPCA( عىل الرقم 722 477 1300  	•

ما هي املؤسسات الخدماتية األخرى التي يمكنها مساعديت؟

بإمكان رشطة جنوب أسرتاليا (444 131 أو 000) أن:
تؤّمن سالمتك وسالمة أطفالك من أي أذى وتسهل نقلك ونقل أطفالك إىل  	•

مكان آمن يف الحاالت الطارئة.
تقوم بالتحقيق بالقضايا ومن املمكن إلقاء التهم. 	•

قد تساعدك عىل إستصدار أمر التدخل )وهو قرار قضايئ من املحكمة يمنع  	•
الشخص من الترصف عىل نحو تحريش أو تهديدي أو عنفي تجاهك، ويجوز أن 

ُيمنع الشخص من التواجد أو البقاء يف منزلك أو مكان عملك(.

بإمكان مكتب السنرتلينك (50 61 13) أن:
•	يعمل عىل تحديد متوجباتك لالستمرار يف تلقي دفعاتك املستحقة.

•	يساعد عىل إجراء التعديالت  لدفعاتك.
•	قد يتمكن من أن يقدم لك مساعدة مالية.

مكتب شؤون العائالت (Families SA) عىل الرقم 1000 8226

مؤسسة اإلسكان Housing SA (13 12 99) تستطيع يف بعض الحاالت:

أن تقدم السكن املؤقت خالل األزمات 		•
أن تساعد بدفع قيمة ضمان اإليجار )bond( ورسم اإليجار للحصول عىل منزل  	•

خاص
أن تقدم النصح للمستأجرين لدى )Housing SA( بشأن إجراءات السالمة واألمن 		•
أن تقدم ألصحاب طلبات اإلسكان لدى )Housing SA( إعادة تقييم لفرتة إنتظار  		•

معالجة طلباتهم


