خدمات الدعم لضحايا العنف وسوء المعاملة
الحفاظ على سالمتكم على االنترنت
أرقام التواصل في حاالت الطوارئ واألزمات

ما هي سوء المعاملة؟
التعدي هو أي نوع من أنواع سوء المعاملة سواء
على المستوى الجسدي ،أو الجنسي أو العاطفي أو
النفسي.
ماذا لو كنت تتعرض لسوء المعاملة؟
هذه ليست غلطتك .إن خدمات الدعم والحفاظ على
سالمتك هي متوفرة .هنالك أشخاص يهتمون برعايتك
ومستعدون لالستماع إليك .تحدث مع شخص تثق به.
اتصل على األرقام الواردة في هذه الصحيفة .واظب
على طلب المساعدة إلى أن تحصل على ما تحتاجه.
ما هو العنف الجنسي؟
العنف الجنسي هو أي سلوك مؤذ تعتبره الضحية ذي
طبيعة جنسية وغير مرغوب به ويحدث دون موافقة
الضحية أو إدراكها.
كيف تستطيع مساعدة شخص يتعرض لسوء
المعاملة؟
إذا كنت تعرف شخصا ً يتعرض لسوء المعاملة أو
االعتداء:
وعرفهم بالخدمات
• أطلعهم على هذه الصحيفة،
ّ
المتوفرة في مجتمعهم أو المجتمع الذين
يختارونه.
• ص ّدقهم ،واصغ إليهم واحترم خصوصيتهم.
• ساعدهم على وضع خطة للحفاظ على سالمتهم.
إن مراكز خدمات التوعية والدعم المخصصة
لضحايا سوء المعاملة ومساكن اإليواء للنساء
المذكورة في هذه الصحيفة يمكن أن تساعدهم
على وضع خطة لسالمتهم.
• احترم حقهم باتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم
عندما يصبحوا مستعدين .إن المعلومات
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
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الشرطة  -الطوارئ
 211نيو برونزويك 211 New Brunswick
الخدمة الصحية الهاتفيةTele-Care
خط المساعدة "تشيمو" Chimo Helpline
منظمة مكافحة سوء معاملة األطفال وإهمالهم
Child Abuse and Neglect
خدمة الطوارئ خارج ساعات العمل التابعة إلدارة التنمية االجتماعية
After-hours Emergency Social Development
الخط الساخن الكندي لالتجار بالبشر
Canadian Human Trafficking Hotline
مشروع "االعتناء ببعضنا البعض" لتوفير الدعم والتوجيه لعائالت المفقودين
والمقتولين من الشعوب األصلية
Looking Out for Each Other
خط دعم مشروع التحقيق الوطني في مسألة النساء والبنات المفقودات والمقتوالت من
بين الشعوب األصلية
National Inquiry into Missing and Murdered– Indigenous
Women and Girls Support Line
خط األزمات  24ساعة التابع لمركز األزمات إيلسيبوغتوغ
Elsipogtog Crisis Centre 24-hour Crisis Line
منظمة مكافحة مرض اإليدز في نيو برونزويك AIDS NB

911
211
811
1 800 667-5005
1 833 733-7835
1 800 442-9799
1 833 900-1010
1 833 664-3463

1 844 413-6649
506-523-8260
1 800 561-4009

خدمات ضحايا االعتداء الجنسي
برنامج الممرضة الفاحصة لضحايا االعتداء الجنسي
Sexual Assault Nurse Examiner Program
ب رنامج مكافحة العنف الجنسي في نيو برونزويك
Sexual Violence New Brunswick
منظمة إيكليبس ( Éclipseإدمنستون)
مركز ساوث إيست لمكافحة االعتداء الجنسي South East Sexual Assault
( Centreمونكتون)
مركز "كوراج"  :Courage Centreموارد أزمات العائالت بوسيجور (شيدياك)
مركز "ليبير توا" (شبه جزيرة أكاديا)
فريق االستجابة لالعتداءات الجنسية في منطقة سان جونز الكبرى
مركز كيتز بليس لألطفال والشباب – فاميلي بالس (سان جون)
Kit’s Place Child & Youth – Family Plus
مركز بولاير لألطفال والشباب
Boréal Child and Youth Expertise Centre

506 869-2996
506 454-0437
506 739-7729
1 844 853-0811
506 395-3555
506 634-8295
214 #
1 800 360-3327
506 383-8300

مراكز اإليواء االنتقالية المجانية للنساء واألطفال
مركز اإليواء سانت فامي إنك (تراكادي)
Accueil Sainte-Famille Inc.

506 395-1500

مركز "كوراج"  :Courage Centreموارد أزمات العائالت بوسيجور (شيدياك)

506 533-9100

مركز كروسرودز للنساء ( Crossroads for Womenمونكتون)

506 875-3515

مركز إيسكال مادافيك ( Escale Madavicإيدمونستون)

506 739-6265

مركز اإليواء االنتقالي في منطقة فاندي (سان ستيفن)
Fundy Region Transition House
مركز اإليواء االنتقالي غينيون للسكان األصليين
Gignoo Aboriginal Transition House

506 466-4485
1 800 565-6878

(فرع المقاطعة)

506 458-1224

مركز هيستيا هاوس إنك ( Hestia House Inc.سان جونز)

506 634-7570

مركز ميزون دو بساج هاوس إنك Maison de Passage House Inc.
(باثورست)

506 546-9540

مركز ميزون نوتر دام ( Maison Notre Dameكامبيلتون)

506 753-4703

مركز الطوارئ ميراميشي للنساء Miramichi Emergency Centre for
( Womenميراميشي)

506 622-8865

مركز سانكتشواري هاوس ( Sanctuary Houseوودستوك)

506 325-9452

مركز سيرينيتي هاوس ( Serenity Houseكينت)

506 743-1530

مركز ساسيكس فال ترانزيشون هاوس
( Sussex Vale Transition Houseساسيكس)

506 432-6999

مركز وومين إن ترانزيشون ( Women in Transitionفريدريكتون)

506 459-2300

خدمات التوعية بالعنف المنزلي
شبه جزيرة أكاديا Acadian Peninsula

506 395-6233

باثورست Bathurst

506 545-8952

كامبيلتون Campbellton

506 790-1178

شارلوت كاونيت Charlotte County

506 469-5544

دمينستون Edmundston
فريدريكتون Fredericton

506 740-4888
506 458-9774

كينيبيكاسيس فالي Kennebecasis Valley

506 847-6277

كينت كاونتي Kent County

506 743-5449

ميراميشي Miramichi

506 778-6496

مونكتون Moncton

506 377-5444

سانت جون Saint John

506 469-5544

شيدياك Shediac

506 533-9100

ساسيكس Sussex

506 433-0608

وودستاك Woodstock

506 328-9680

المساكن االنتقالية للنساء واألطفال
مركز بالسوم ( Blossom Houseمونكتوت)

506 875-3515

مركز كارون آن هاوس ( Carol-Ann’s Houseسانت ستيفن)
مجمع األمل إنك ( Complexe de l’espoir Inc.تراكادي)
مركز ليبرتي لين ( Liberty Laneفريدركتون)

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

مركز ميزون أوازيس ( Maison Oasisكينت)

506 743-5449

مركز باركور ( Parcoursإيدمنستون)
مركز ريدانس أوف هوب ( Residence of Hopeشيدياك)
مركز سايف هافن االنتقالي ( Second Stage Safe Haven Inc.سانت
جون)

506 739-6265
506 533-9100

مركز كروسرودز للنساء ( Crossroads for Womenمونكتون)

506 632-9289
506 875-3515

