
 سوء المعاملة العنف وخدمات الدعم لضحايا 
 

 الحفاظ على سالمتكم على االنترنت 
 أرقام التواصل في حاالت الطوارئ واألزمات 

911 
الطوارئ -الشرطة   

211 
811 

1 800 667-5005 

  New Brunswick 211نيو برونزويك  211
 Care-Teleالخدمة الصحية الهاتفية

 Helpline Chimoالمساعدة "تشيمو" خط 

1 833 733-7835 
 منظمة مكافحة سوء معاملة األطفال وإهمالهم   

Child Abuse and Neglect 

1 800 442-9799 
 خدمة الطوارئ خارج ساعات العمل التابعة إلدارة التنمية االجتماعية  

Development Social Emergency hours-After 

1 833 900-1010 
 الخط الساخن الكندي لالتجار بالبشر 

Hotline Trafficking Human Canadian 

1 833 664-3463 
الدعم والتوجيه لعائالت المفقودين   لتوفيرمشروع "االعتناء ببعضنا البعض" 

 والمقتولين من الشعوب األصلية
 Looking Out for Each Other 

1 844 413-6649 

خط دعم مشروع التحقيق الوطني في مسألة النساء والبنات المفقودات والمقتوالت من 
 الشعوب األصليةبين 

National Inquiry into Missing and Murdered–  Indigenous 
Women and Girls Support Line 

8260-523-506 
 التابع لمركز األزمات إيلسيبوغتوغ   ساعة 24 األزماتخط 

hour Crisis Line-Elsipogtog Crisis Centre 24 

 AIDS NBمنظمة مكافحة مرض اإليدز في نيو برونزويك  561-4009 800 1

 خدمات ضحايا االعتداء الجنسي 

506 869-2996 
 برنامج الممرضة الفاحصة لضحايا االعتداء الجنسي 

Sexual Assault Nurse Examiner Program 

506 454-0437 
 رنامج مكافحة العنف الجنسي في نيو برونزويك ب

Brunswick New Violence Sexual 

 )إدمنستون( Éclipseمنظمة إيكليبس  739-7729 506

1 844 853-0811 
Assault Sexual East South لمكافحة االعتداء الجنسي  مركز ساوث إيست

Centre  )مونكتون( 

506 395-3555 
   موارد أزمات العائالت بوسيجور )شيدياك( : Courage Centreمركز "كوراج" 

 مركز "ليبير توا" )شبه جزيرة أكاديا( 

506 634-8295  
 #214 

 فريق االستجابة لالعتداءات الجنسية في منطقة سان جونز الكبرى

1 800 360-3327 
 فاميلي بالس )سان جون(   –بليس لألطفال والشباب  مركز كيتز

Family Plus –Kit’s Place Child & Youth  

506 383-8300 
 مركز بولاير لألطفال والشباب 

Boréal Child and Youth Expertise Centre 

 اإليواء االنتقالية المجانية للنساء واألطفال  مراكز

506 395-1500 
 مركز اإليواء سانت فامي إنك )تراكادي( 

Inc. Famille-Sainte Accueil 

 موارد أزمات العائالت بوسيجور )شيدياك(  :Courage Centreمركز "كوراج"  533-9100 506

 )مونكتون(  Women for Crossroadsمركز كروسرودز للنساء  875-3515 506

 )إيدمونستون(  Escale Madavicمركز إيسكال مادافيك  739-6265 506

506 466-4485 
 ستيفن(مركز اإليواء االنتقالي في منطقة فاندي )سان 

House Transition Fundy Region 

1 800 565-6878 
 مركز اإليواء االنتقالي غينيون للسكان األصليين  

House Transition Aboriginal Gignoo 

 )فرع المقاطعة( 458-1224 506

 )سان جونز(   Inc. House Hestiaمركز هيستيا هاوس إنك  634-7570 506

 ما هي سوء المعاملة؟

التعدي هو أي نوع من أنواع سوء المعاملة سواء 

أو الجنسي أو العاطفي أو  ،الجسديعلى المستوى 

 النفسي.  

 
 ماذا لو كنت تتعرض لسوء المعاملة؟ 

. إن خدمات الدعم والحفاظ على  هذه ليست غلطتك

سالمتك هي متوفرة. هنالك أشخاص يهتمون برعايتك  

ومستعدون لالستماع إليك. تحدث مع شخص تثق به. 

واظب   .الصحيفةهذه  في اتصل على األرقام الواردة 

 طلب المساعدة إلى أن تحصل على ما تحتاجه.    على

 

 ما هو العنف الجنسي؟

ذي   تعتبره الضحية مؤذ  سلوك أي  العنف الجنسي هو 

طبيعة جنسية وغير مرغوب به ويحدث دون موافقة 

 الضحية أو إدراكها.   

 
ض لسوء تعر  ي مساعدة شخصكيف تستطيع 

 المعاملة؟ 

ض لسوء المعاملة أو  إذا كنت تعرف شخصاً يتعر 

 االعتداء:  

، وعّرفهم بالخدمات  الصحيفةأطلعهم على هذه  •

المتوفرة في مجتمعهم أو المجتمع الذين  

 يختارونه. 

 ، واصغ إليهم واحترم خصوصيتهم. قهمصدّ  •

ساعدهم على وضع خطة للحفاظ على سالمتهم.   •

إن مراكز خدمات التوعية والدعم المخصصة  

لضحايا سوء المعاملة ومساكن اإليواء للنساء  

في هذه الصحيفة يمكن أن تساعدهم   المذكورة

 . لسالمتهمعلى وضع خطة 

احترم حقهم باتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم  •

مات  عندما يصبحوا مستعدين. إن المعلو 

وخدمات الدعم ستساعدهم على اتخاذ قرارات 

 مستنيرة. 

 
 للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: 

www.gnb.ca/ViolencePrevention 

www.gnb.ca/Violence 

www.legal-info-legale.nb.ca/en/ 

abuse_and_violence 

13895 

https://nb.211.ca/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/health/Tele-Care.html
http://www.chimohelpline.ca/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.9355.Child_Protection.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.9355.Child_Protection.html
https://www.canadianhumantraffickinghotline.ca/
https://nbapc.org/programs-and-services/lofeo/
https://www.facebook.com/elsipogtog.crisiscenter
https://aidsnb.com/
https://en.horizonnb.ca/home/facilities-and-services/services/clinical-services/sane-(sexual-assault-nurse-examiner)-program.aspx
https://svnb.ca/en/
https://www.escalemadavic.com/escale-madavic?lang=en
https://crossroadsforwomen.ca/en/programs-services/south-eastern-sexual-assault-centre-sesac
https://crossroadsforwomen.ca/en/programs-services/south-eastern-sexual-assault-centre-sesac
https://healingstartshere.ca/
https://www.familyplus.ca/kits-place
https://www.centreboreal.com/en/our-contact-information/
http://www.accueilstefamille.com/
https://healingstartshere.ca/
https://crossroadsforwomen.ca/en/
https://www.escalemadavic.com/?lang=en
https://www.fundyregiontransitionhouse.com/
https://gignoohouse.ca/
http://hestiahouse.ca/
http://www.gnb.ca/ViolencePrevention
http://www.gnb.ca/Violence
http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/


506 546-9540 
  Inc. House Passage de Maisonمركز ميزون دو بساج هاوس إنك 

 )باثورست( 

 )كامبيلتون( Dame Notre Maisonمركز ميزون نوتر دام  753-4703 506

506 622-8865 
 Miramichi Emergency Centre forمركز الطوارئ ميراميشي للنساء 

Women )ميراميشي( 

 )وودستوك(  House Sanctuaryمركز سانكتشواري هاوس  325-9452 506

 )كينت(  House Serenityمركز سيرينيتي هاوس  743-1530 506

506 432-6999 
 مركز ساسيكس فال ترانزيشون هاوس  

House Transition Vale Sussex )ساسيكس( 

 )فريدريكتون(  Transition in Womenمركز وومين إن ترانزيشون  459-2300 506

 خدمات التوعية بالعنف المنزلي 

 Acadian Peninsulaشبه جزيرة أكاديا  395-6233 506

 Bathurstباثورست  545-8952 506

 Campbelltonكامبيلتون  790-1178 506

 County Charlotte  شارلوت كاونيت 469-5544 506

506 740-4888 
 Edmundston دمينستون

 

 Fredericton فريدريكتون 458-9774 506

 Valley Kennebecasisكينيبيكاسيس فالي   847-6277 506

 County Kentكينت كاونتي  743-5449 506

 Miramichi ميراميشي 778-6496 506

 Monctonمونكتون  377-5444 506

 Saint Johnسانت جون  469-5544 506

 Shediacشيدياك  533-9100 506

 Sussex ساسيكس 433-0608 506

 Woodstock ودستاكو 328-9680 506

 المساكن االنتقالية للنساء واألطفال 

 )مونكتوت(  Blossom Houseمركز بالسوم  875-3515 506

506 466-4590 
506 466-4590 
506 451-2120 

 )سانت ستيفن(   House ’sAnn-Carolمركز كارون آن هاوس 
 )تراكادي( .Complexe de l’espoir Incمجمع األمل إنك 
 )فريدركتون(  Lane Libertyمركز ليبرتي لين 

 )كينت(  Maison Oasisمركز ميزون أوازيس  743-5449 506

506 739-6265 
506 533-9100 

 )إيدمنستون(  Parcoursمركز باركور 
 )شيدياك(  Hope of Residenceمركز ريدانس أوف هوب 

506 632-9289 
)سانت  Inc Safe Haven Stage Second.مركز سايف هافن االنتقالي 

 جون(

 )مونكتون(  Women for Crossroadsمركز كروسرودز للنساء  875-3515 506

 

https://www.facebook.com/maisonpassagehouseinc/
https://www.facebook.com/maisonnotredamehouse/
https://www.emergencycentreforwomen.com/
https://www.emergencycentreforwomen.com/
https://www.sanctuaryhouse.ca/
https://www.facebook.com/Maison-S%C3%A9r%C3%A9nit%C3%A9-Serenity-House-100185295056947
https://www.svth.ca/
http://www.womenintransitionhouse.ca/
http://www.accueilstefamille.com/5.html
https://www.explorecentres.ca/services
https://www.facebook.com/maisonnotredamehouse/
https://www.charlottecountyoutreach.com/
https://www.escalemadavic.com/services?lang=en
https://www.libertylane.ca/outreach-programs.html
https://www.facebook.com/KVDVOInc
https://www.centrepreventionviolence.com/services/
https://www.facebook.com/Domestic-Violence-Outreach-Miramichi-and-Surrounding-Area-113082363649423
https://crossroadsforwomen.ca/en/programs-services/community-outreach
https://healingstartshere.ca/services/
https://www.svth.ca/
https://www.facebook.com/Valley-Outreach-241365786529642/
https://crossroadsforwomen.ca/en/programs-services/blossom-house
https://www.fundyregiontransitionhouse.com/second-stage-housing.html
https://www.libertylane.ca/second-stage-housing.html
https://www.centrepreventionviolence.com/services/
https://www.escalemadavic.com/escale-madavic
https://healingstartshere.ca/services/
https://www.facebook.com/secondstagesaintjohn/
https://crossroadsforwomen.ca/en/

