
!!

 
 
 
 
 

 العنف املنزيل
 (معلومات وخدمات الدعم)

 
 كيف أتعّرف على العنف املنزيل؟

االلننففسسييةة  ووااجلجلننسسييةة  إإىلىل  ججااننبب  ااإلإلسسااءءةة  ووااللللففظظييةة  ووااللععااططففييةة    االلببددننييةةااإلإلسسااءءةة    مبمباا  يفيف  ذذللكك  االلععددييدد  ممنن  ااألألششككااللااللععننفف  ااململننززيليل  ��خخذذ
  ووااململااللييةة  ووااململععننووييةة..  

غري و اواالزواج السابقني املتزوجني  بنيسواء  من حيث النوعمبا فيها العالقات املتباينة  حيدث العنف املنزيل يف مجيع أنواع العالقات
الفئات العمرية ابتداًء من الشباب إىل املسنني. وميكن للضحا� ؛وبني خمتلف واملصاحبني احلاليني والسابقني شركاء السكن،و املتزوجني

ليسوا مبنأى عن بدورهم والتهديد والعنف البدين واجلنسي واالبتزاز العاطفي. واألطفال  واإلذالل والتخويف واملضايقةأن يتعرضوا للعزل 
العنف يف منزهلم ما يؤثر سلباً على صحتهم النفسية واجلسدية حاضراً والحقاً  نأو يشهدو مباشرة لسوء املعاملة  نذلك. فقد يتعرضو 

 يف حياهتم.  

 املساعدة؟ ونكيف تطلب

 الضحا�

وهم مستعدون  مأشخاص يهتمون ألمرك نه يوجدأب واأن تعلم منريدكالعنف املنزيل،  ضحية موقعت مأنك ونأو تعتقد مإذا كنت
على الرقم  واخلطر مباشر، اتصل مأو أحد أطفالك مأنت ميف حال تعّرضت. حىت خالل فرتة تفشي هذا الوابء إليكملالستماع 

911. 

رقم هاتف حل أو برامج اإلسكان املؤقتة املنزيل، أو  االنتقالية، أو خدمات التوعيةابلعنفمبراكز اإليواء االتصال  مميكنك•
خدمات الدعم املتوفرة لضحا� سوء ومات حول . يرجى الضغط على الرابط التايل للحصول على معلاحمللياألزمات 

: املعاملة
www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/women/Violence_Prevention_and

_Community_Partnerships/content/Support-Services-for-Victims-of-
Abuse.html 

 حىت يف احلاالت غري الطارئة. متستطيع الشرطة مساعدتك•
 ونعالقة يسودها العنف أو ال تزال مقد قطعت مسواء أكنت معلى احلفاظ على سالمتك مميكن أن تساعدك أدواتتتوفر •

info-www.legal-ن فيها. هذه األدوات متاحة جما�ً. الرجاء الضغط على الرابط التايل: و تعيش
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 .مسالمتكلحفاظ على على وضع خطة لخالل مكاملة هاتفية
 ممكا�ً خطرياً، ال أحد يتوقع منك مكان منزلك  ففي حال. ماألكثر أما�ً لكاألمر كان هذا   مبغادرة منزلكم إذاال أبس •

 فيه.  واأنفسكمأن تعزل
واليت هي عبارة عن " أوامر التدخل الطارئ"اللجوء إىل  ميكنكم، مإىل املزيد من املساعدة لتعزيز سالمتك ميف حال احتجت

يف الظروف الطارئة واخلطرية. للحصول على املزيد من  اللحصول عليه اً موا طلبضحا� أن يقدّ لأوامر قضائيةميكن ل
-http://www.legal-infoاملعلومات، يرجى ز�رة الرابط التايل: 

legale.nb.ca/en/emergency_intervention_orders 

 األطفال

إذا كنت طفالً أو مراهقاً وتعيش يف منزل يسوده العنف املنزيل، فقد تشعر بعدم االستقرار أو قد يصبح العيش يف املنزل أمراً صعباً 
أشخاص يهتمون ألمرك ومستعدون لالستماع  يوجدم أبنه نريدك أن تعلحنن قلقني على سالمتك وعافيتك.  أو حىت خميفاً.

 .إليك

 .911على الرقم  واإذا كنت أنت و/أو شخص آخر يف منزلك خبطر، اتصل•
 Kidsمباشرة مع خط مساعدة األطفال  وارسالة نصية أو حتدث وا، ارسلوااتصل. الدعم ملساعدتكمتتوفر خدمات •

Help Phone  موقعهم االلكرتوين  زورواأو  6868-668-800-1على الرقم اجملاين
kidshelpphone.ca زوروا  أو  واأو اتصلchimohelpline.ca ،1-800-667-5005. 

 على إجياد مكان آمن.  واإحرص الرجاء االبتعاد عما حيصل.، معراك أو عنف يف منزلك حدثإذا كان •

 املشاهدون لوقائع العنف 

يف العمل وتعرف أو تشتبه أبن أحداً يعاين من العنف املنزيل، إن أو األصدقاء أو اجلريان أو الزمالء إذا كنت أحد أفراد العائلة 
وبعباراهتم اخلاصة. قل إصِغ بدون احلكم مسبقاً على الشخص. دعهم خيربونك قصتهم على راحتهم  دعمك سيكون مهماً.

 والذلّ  ابخلجلفقد يشعر  ،أو صديقك، أو جارك أو زميلكعائلتك،  الشخص سواء أكان فرداً منفهذا للضحية أنك تصدقها. 
 . ابلنسبة له إن وقتك وانتباهك قد يصنعان الفرق وعلى األرجح اخلوف.

يف العمل أبنكم يف خطر مباشر، اتصلوا  زمالئكأو  جريانك، أو أصدقائكإذا شعرت أنت أو أحد أفراد عائلتك، أو •
 حىت يف احلاالت غري الطارئة. م. تستطيع الشرطة مساعدتك911على الرقم 

االتصال مبراكز اإليواء االنتقالية، أو خدمات التوعية ابلعنف املنزيل، أو برامج اإلسكان املؤقتة أو رقم هاتف  مميكنك•
 خدمات الدعم املتوفرة لضحا�حل األزمات احمللي. يرجى الضغط على الرابط التايل للحصول على معلومات حول 

 سوء املعاملة .
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 حىت يف احلاالت غري الطارئة. م. تستطيع الشرطة مساعدتك911على الرقم 

االتصال مبراكز اإليواء االنتقالية، أو خدمات التوعية ابلعنف املنزيل، أو برامج اإلسكان املؤقتة أو رقم هاتف  مميكنك•
 خدمات الدعم املتوفرة لضحا�حل األزمات احمللي. يرجى الضغط على الرابط التايل للحصول على معلومات حول 

 سوء املعاملة .

•www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/women/Violence_Prevention_and
_Community_Partnerships/content/Support-Services-for-Victims-of-

Abuse.html 
احلب ال جيب أن يسّبب "ملعرفة املزيد حول العنف املنزيل وكيفية احلصول على املساعدة، يرجى ز�رة موقع محلة •

 www.gnb.ca/violenceعلى الرابط التايل  Love Shouldn’t Hurt Campaign"األمل

 اضغط هنا للحصول على املزيد من املعلومات حول العنف املنزيل أو عنف الشريك احلميم أو العنف اجلنسي.

-bce/WEB-www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ eco
EN.pdf-EDF/Violence/PDF/en/DIVPFactSheet 

 

 ؟مع سلوكياتك العنيفة التعامل كيفية

األصعب ابلنسبة  األمريقول األشخاص الذين توقفوا عن استخدام العنف إن اإلقرار حباجتهم إىل املساعدة لتغيري سلوكهم كان 
 إن تغيري سلوكك يتطلب الشجاعة إال أنه عمل جمٍز ُتكافأ عليه مدى احلياة.هلم. 

تغيري يف  التفكريحتتاج إىل  قدف، خميفأن سلوكك  أحدهمإذا شعرت عائلتك ابخلوف منك، أو إذا قال لك •
 سلوكياتك وطريقة تصرفك. 

إن التغيري ممكن لكنه أمر يتطلب الشجاعة واجلهد والعزمية. تتوفر خدمات يف مقاطعة نيو برونزويك تقدم •
ة النتهاج سلوكيات سليمة. الرجاء ز�رة موقع اإلدارة العامة عم ملساعدتك على تعّلم طرق جديددالربامج و ال

legale.-info-www.legalNB-PLEIS للتعليم واملعلومات القانونية يف نيو برونزويك 
nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Abusive_partners_Eng.pdf 
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