ﻻ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن
ﻋﻮدﺗﻚ أﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل
ﻣﺆذﯾﺔ

دليل ضحايا العنف األسري

مقاطعة سان دييغو
شكر وتقدير
مجلس المشرفين
جريج كوكس ،حي 1
ديان جاكوب ،حي 2
كريستين غاسبار ،حي 3
ﻧﺎﯾﺜﺎن ﻓﻠﺠﺮ ،حي 4
ﺟﯿﻢ دﯾﺴﻤﻮﻧﺪ ،حي 5

النائب العام لمقاطعة سان دييغو
سمر ستيفان

النائب العام لمدينة سان دييغو
مارا إليوت

لجنة الوضع القانوني للمرأة والفتيات
مجلس العنف األسري في سان دييغو
ﺷﻜﺮا ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻟﻮس اﻧﺠﻠﯿﺲ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ھﺬا اﻟﻜﺘﯿﺐ
ﻣﻊ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺳﺎن دﯾﯿﻐﻮ.

ال يجب أن تكون عودتك الى المنزل مؤذية
كتيب ضحايا العنف االسري
ﺟﺪول اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺎت
ﻟﻘد ﺣﺎن اﻟوﻗت اﻻن!

1

إﻟﻰ أﯾﻦ ﺗﺘﺠﮫ؟

2
3
5

ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻌﻨﻒ اﻻﺳﺮي؟
ﻻ ﺗﺼﺪق ھﺬه اﻟﺨﺮاﻓﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﻨﻒ اﻻﺳﺮي
ﻣﻦ ھﻢ اﻟﻤﻌﺘﺪون؟
ﻣﻦ ھﻢ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ؟
ﻛﺴﺮ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻌﻨﻒ
ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺻﺪﯾﻖ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻻﺳﺮي؟
ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ﻟﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ؟
اﻟﺨﻨﻖ

7
8
9
11
12
13

ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ

15

اﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻛﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ

16

ﺧﻄﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ

17

اﻟﻤﺼﺎدر

19

ﻟﻘد ﺣﺎن اﻟوﻗت اﻻن!
إذا كنت ضحية العنف االسري ،اآلن هو
الوقت المناسب للبدء في التفكير في
حماية نفسك وأولئك الذين يعتمدون
عليك.
ﺣﻘﺎﺋﻖ
ﻛﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ھﻨﺎك أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  3ﻣﻼﯾﯿﻦ ﺣﺎدث ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي.
وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺴﻊ ﺛﻮان ھﻨﺎك
ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺗﺴﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﯾﻚ
ﺣﺎﻟﻲ أو ﺳﺎﺑﻖ.
نأمل أن تبدأ في استكشاف الخيارات
المتاحة لك.

يمكن أن يحدث العنف األسري ألي
شخص ،وهذا يشملك.
يحدث العنف األسري في  ٪33-25من
جميع العالقات.
اﻗﺑﺎﻟك ﻋﻠﻰ ﻗراءة ھذا اﻟﻛﺗﯾب ھو ﻋﻼﻣﺔ
ﺟﯾدة ﺟدا! وھذا ﯾﻌﻨﻲ أﻧﻚ ﺗﻨﻈﺮ ﻟوﺿﻌﻚ
ﺑﺠﺪﯾﺔ.

ﻗﺪ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ ,اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ,اﻟﻌﺎطﻔﯿﺔ ,اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ,اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ,
وﻣﻄﺎردة اﻟﻀﺤﯿﺔ .ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ او اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺰوج
او اﻟﺰوﺟﺔ ،ﺻﺪﯾﻖ ،ﺻﺪﯾﻘﺔ ،ﺧﻄﯿﺐ ،ﺣﺒﯿﺒﺔ ،واﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ طﻔﻞ ﻣﺸﺘﺮك.

إلى أين تتجه
اتصل بالرقم  911إذا كنت في حالة طوارئ فورية!

)

خدمات العنف االسري

الخط الساخن الوطني للعنف 

هنالك مالجئ للعنف االسري والخدمات المتا حة في جم يع

السري7/24 ،لغات متعدد(
أمن (800) 799-7233

أنحاء مقاطعة سان دييغو .راجع صفحة  19للحصول على الق ائمة.

)(800) 787-3224 (TTY
المهنيين المدربين يوفرون تخطيط السالمة
والدعم واإلحاالت إلى المصادر المحلية

خط األزمات لمقاطعة سان دييغو 

خط األزمة

الخدمات المتوفرة:
الطوارئ السريه والمأوى االنتقالي 
 :العنف األسري اإلرشادي 
دعم المجموعات 

(888) 724-7240

المساعدة القانونية 

سان دييغو  211

تعويض الضحايا 

مكتب المحامين في مقاطعة سان دييغو ،
برنامج مساعدة الضحايا
 619-531-4041
مكتب محامي مقاطعة سان دييغو ،

منسق خدمات الضحايا.
(619) 533-5544

عيادات األمر التقييدي 
خدمات األطفال 

ﻣﺎھﻮ العنف األسري
يمكن للعنف األسري أن يتخذ أشكاال
مختلفة ،ولكن هدفه هو نفسه دائما:
المذنبون في العنف االسري يسيطرون
على شركائهم الحميمين من خالل
الخوف .وهم يفعلون ذلك عن طريق
إساءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮭﻢ بانتظام جنسيا و جسديا
واقتصاديا ونفسيا.
في ما يلي بعض من أشكال العنف
االسري:

االعتداء الجسدي
الضرب ،الصفع ،الركل ،الخنق ،الدفع،
اللكم.

االعتداء اللفظي
النقد المستمر ,المالحظات المهينة ,ال
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ لما ﯾﻘﻮﻟﮫ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ,السخرية,
اﻟصراخ ,اﻟﺸﺘﻢ ,المقاطعة ,تغيير
اﻟﻤﻮﺻﻮع.

العنف الجنسي :
إجبار الجنس على اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻏﯿﺮ
اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ,اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ بأفعال جنسية
الﺗﺮﯾﺪ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ القيام بها,
المعاملة المهينة.

العزل :
ﺟﻌﻠﮫ من الصعب على الضحية
رؤية األصدقاء واألقارب ,مراقبة
المكالمات الهاتفية ,قراءة البريد
اإللكتروني ,السيطرة على تنقل
الضحية ,أخذ مفاتيح السيارة
اﻻﻛﺮاه
دﻓﻊ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻟﻠﺸﻌﻮر بالذنب واﺗﺨﺎذ
قرارات ﻣﻌﯿﻨﺔ ,التعبيس ,التالعب
باألطفال وغيرهم من أفراد األسرة
اﻟﻤﻌﺘﺪون ﯾﺼﺮون ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﮭﻢ ﻋﻠﻰ
ﺣﻖ ,
يشكلون قواعدمستحيلة
,
الضحية فيحالة كسرهذة
وﯾﻌﺎﻗﺒﻮن
القواعد.

ا

ﻣﺎھﻮ العنف األسري
التحرش
المالحقه أو المطاردة ,التحقق من الضحية
ﺑﺎستمرار ,رفض المغادرة عند الطلب,
إحراج الضحية علنا

التهديدات والترهيب
التهديد بإلحاق األذى بالضحية ،واألطفال ،وأفراد
األسرة والحيوانات األليفة ,استخدام اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺠﺴﺪي
للتخويف ,اﻟﺼﯿﺎح ,اﻗﺘﻨﺎء األسلحة واﻟﺘﮭﺪﯾﺪ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﻣﮭﺎ

السيطرة االقتصادية

الحجب العاطفي

عدم دفع الفواتير ,عدم إعطاء المال للضحية,
عدم السماح ﻟﻠﻀﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ,التدخل في عمل
الضحية ,ﻋﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ودﻋﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

,
ﺗﻮﺟﯿﮫ الشائم وعدم إعطاء المديح ,عدم االلتفات عدم
احترام مشاعر الضحية والحقوق واآلراء ,عدم اتخاذ
مخاوف الضحية على محمل الجد

إساءة استخدام الثقة

تدمير الممتلكات

الكذب,كسر الوعود ,حجب معلومات هامة,
كونه غير مخلص ,الغيرة بشكل مفرط ,عدم
تقاسم المسؤوليات المنزلية

تدمير األثاث ,لكم الجدران  ,رمي األشياء  ,كسر
األطباق

سلوك التدمير الذاتي
استخدام المخدرات أو الكحول واﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺬاء
النفس أو االنتحار,القيادة بتهور ,القيام ﻋﻤﺪا
بأشياء من شأنها أن تتسبب فياﻟﻤﺸﺎﻛﻞ مثل
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺼﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﻀﺤﯿﺔ.

ال تصدق هذه الخرافات حول العنف االسري
ال يمكنك أن تصدق كل شيء تقرأ
وتسمع عن العنف االسري .هنا تجد
ثمانية "اساطير" متداولة حول العنف
االسري .إنها ليست صحيحة.

خرافة  :1#العنف االسري هو مجرد
لحظة فقدان اعصاب

خرافة  :3 #العنف االسري هو
مجرد صفعة في بعض االحيان
و لكمة ليست خطيرة
غالبا ما يكون الضحايا مصابون بجروح
خطيرة .الضحايا اإلناث أكثر عرضة
للمعاناة ,اإلجهاض أو الوالدة قبل األوان.
الضحايا الذكور أيضا يعانون من إصابات
جسدية.

اﻟﻌﻨﻒ اﻻﺳﺮي ھﻮ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﺎ.

ﺧﺮاﻓﺔ  :4#رؤﺳﺎء اﻷﺳﺮ ﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ
اﻟﻤﻌﺘﺪون ﯾﻘﻮﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻨﯿﻒ اﻟﻀﺤﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ
ﺑﻮﻋﻲ ﻛﺎﻣﻞ .اﻧﮭﺎ ﺗﻘﻨﯿﮫ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﻟﻔﺮض اﻟﺴﯿﻄﺮه ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺨﻮﯾﻒ .ﯾﻌﯿﻠﻮن.

خرافة  : 2#العنف االسري ال يحدث
إال في األسر الفقيرة
يحدث العنف االسري ﻋﻠﻰ جميع مستويات
المجتمع .ليس هناك أي دليل يوحي بأن أي
مستوى للدخل ،والطبقة االجتماعية ،أو
الثقافة هي في مأمن من العنف أالسري،
األثرياء و المتعلمين والمهنيين هم عرضة
للعنف مثل أي شخص آخر.

ﻻ ﯾﺤﻖ ﻻي شريك أو ﺷﺮﯾﻜﺔ في أيﻋﻼﻗﺔ
ﻓﺮض اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اآلخر.

ﺧﺮاﻓﺔ : 5#ﺑﺎﻣﻜﺎن اﻟﻀﺤاﯾﺎ ﺗﺮك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺘﻰ ارادوا
الضحايا عادة ليس لديهم أي مكان يذهبون إليه حيث ﯾﻜﻮﻧﻮن
ﺑﻤﺎﻣﻦ من المعتدون .وبسبب التاريخ المستمر للعالقة
اﻟﻤﺴﯿﺌﺔ ،ﯾﻌﺮف اﻟﻤﻌﺘﺪي ﺟﻤﯿﻊ ﺧﯿﺎرات اﻟﻀﺤﯿﺔ وﯾﻤﻜﻦ أن
يتﺗﺒﻊ الضحية .اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺎل ،شبكة الدعم ،والوقت
للتخطيط المفصل لضمان أﻟﮭﺮب .ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ
اﻷﺣﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﻀﺤﺎﯾﺎ.

خرافة  : 7#إذا كانت أحداث العنف ال تحدث في كثير
من األحيان فان الوضع ليس خطيرا
حتى لو لم يحدث العنف ﻏﺎﻟﺒﺎ ،فإن التهديد
الذي يشكله ال يزال وسيلة للترهيب .وبغض ا لنظر عن
الفارق اﻟﺰﻣﻨﻲ بين الحلقات العنيفة ،كل ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﻌﯿﺪ ﻟﻠﺬاﻛﺮة
اﻟﺤﻮادث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وھﺬا ﯾﺨﻠﻖ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

ﻓﻲ بعض األحيان يكوناﻟﺒﻘﺎء مع المعتدي في الوقت الحاضر

أﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﻀﺤﯿﺔ من محاولة الهرب .وعندما ال تكون العائلة خرافة  :8#للضحايا أنواع من الشخصيات التي تسعى إلى
تشجيع سوء المعاملة
أو األصدقاء خيارا ،قد ﯾﺤﺘﺎج الضحاﯾﺎ إلى مساعدة من

مأوى للعنف المنزلي.

خرافة  :6 #إذا كان مرتكب العنف االسري آسف حقا ووعد
باإلصالح ،فإن اإلساءة ستتوقف
اﻟﻨﺪم وطلب السماح هي جزء مناﻟﻮﺳﺎﺋﻞ التي يستخدمها
اﻟﻤﺴﯿﺆون للسيطرة على ضحاياهم .ونادرا ما يتوقف العنف
اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﺑﺪون ﺗﺪﺧﻞ اطﺮاف اﺧﺮى.

ﻟﻘﺪ ﺣﺪدت ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت أﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺼﻔﺎت
.
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺗﺼﻒ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻻﺳﺮي .إن ﻣﺮﺗﻜﺑﻲ اﻟﻌﻨﻒ
ھم اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﻹﺳﺎءة وﻟﯿﺲ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ

من هم المعتدون؟
اﻟﻤﻌﺘﺪون ﻋﺎدة

اﻻﻋﺘﺪاء ھﻮ ﺴﻠﻮك ﺗﻢ اﻛﺘﺴﺎﺑﮫ وﺗﻌﻠﻤﮫ

اﻋﺼﺎﺑﮭﻢ ﺿﻌﯿﻔﺔ ﺟﺪا وﯾﻐﻀﺒﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺋﮭﻢ
ﻓﻮرا

ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻨﯿﻔﺔ ﻓﻲ
إطﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ

ﯾﻨﻜﺮون ﺑﺄن اﻻﻋﺘﺪاء ﻗﺪ ﺣﺪث أو ﯾﻘﻠﻠﻮن ﻣﻦ
ﺷﺎن اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺤﺎﺻﻞ

ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﻌﺘﺪون اﻟﺘﻌﻨﯿﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل
اﻟﺬي ﺗﺮﺑﻮا ﺑﮫ وﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﮫ ﻛﺘﻜﺘﯿﻚ ﻧﺎﺟﺢ
ﻟﻔﺮض اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﯾﻚ

إﻟﻘﺎء اﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺤﯿﺔ ،و ﻋﻠﻰ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﯾﻦ
أو ﻋﻠﻰ اﺣﺪاث ﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﺗﺒﺮﯾﺮ ﺴﻠﻮﻛﮭﻢ اﻟﻌﺪاﺋﻲ
أو اﻟﺘﻌﻨﯿﻒ

اﻟﻤﻌﺘﺪون ﻻ ﯾﺳﯿﺆون اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻮﻧﮭﻢ
"ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ"
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻤﻌﺘﺪﯾﻦ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ
وھﻢ ﯾﺘﺨﺬون ﻗﺮارا واﻋﯿﺎ ﺑﺄن ﯾﺘﺼﺮﻓﻮا ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ

ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻﯾﺘﻢ اﻟﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺪﯾﯿﻦ أو ﻣﻼﺣﻘﺘﮭﻢ أو ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
أﻓﻌﺎﻟﮭﻢ
ﯾﺘﻢ اﻛﺘﺴﺎب ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
واﻟﺨﺒﺮة واﻟﺘﻌﺰﯾﺰ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﻤﻌﺘﺪون ﻗﺪ

ﻋﻨﯿﻔﺔ .ھﻢ ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮫ وﻣﺎ

ﯾﻌﺒﺮون ﻋﻦ اﻟﻨﺪم واﺳﺘﻌﻄﺎف اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ
اﺑﺪاء اﺷﺎرات اﻟﻤﺤﺒﺔ

ھﻢ ﻻ ﯾﻌﻨﻔﻮن ﻟﻜﻮﻧﮭﻢ ﻓﻘﺪوا اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻋﺼﺎﺑﮭﻢ.

ﻗﺪ ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﺠﺪون ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﯾﻠﺒﻮن ﺟﻤﯿﻊ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺟﯿﺪا

ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﮫ ﻣﻦ اذى ﻟﻀﺤﺎﯾﺎھﻢ
اﻟﻤﻌﺘﺪون ﻻ ﯾﺴﯿﺆون اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻮﻧﮭﻢ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط
ﻧﻔﺴﯿﺔ.
ھﻢ ﻟﯿﺴﻮا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻟﻤﺨﺪرات او اﻟﻜﺤﻮل.

ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ،ﯾﻜﻮﻧﻮا اﺑﺎء واﻣﮭﺎت ﻣﺤﺒﯿﻦ
ﻗﺪ ﯾﻜﻮﻧﻮن ﺑﺎرﻋﯿﻦ ،ﻟﻄﯿﻔﯿﻦ ،ﺟﺬاﺑﯿﻦ واذﻛﯿﺎء

من هم الضحايا؟
بعض األمثلة عن الضحايا
 الغالبية العظمى من جميع المبلغ عنها من الضحايا هم
من النساء .ومع ذلك ،يمكن للرجال أن يكونوا
الضحايا أيضا .ھﻨﺎﻟﻚ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﯾﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء
واﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ المتحولين جنسيا او اﻟﻤﺜﻠﯿﯿﻦ
 المراهقين والنساء الحوامل واألفراد المسنين هم
اﯾﻀﺎ في خطر اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻻﺳﺮي .

ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻷطﻔﺎل ﺿﺤﺎﯾﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة


ﻗﺪ ﯾﻜﻮﻧﻮا ھﻢ ﻣﻦ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﺴﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ



وقد يجبرون على رؤية أحد الوالدين يتعرض
للتعدي .
أمامهم



يمكن للمذنﺑﻮن في العنف االسري أن يستخدﻣﻮا
التهديدات اللحاق الضرر ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﯾﺎ كوسيلة للسيطرة
ﻋﻠﯿﮭﻢ



إنهم يكبرون على رؤية التعدي باعتبارها الطريقة
الطبيعية ﻟﻠﺘﻌﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ الشركاء.



يكبرون في بي ئة غير آمنة مفعمة بالتوتر والعنف



عالقات المراهقين والعنف
المراهقون معرضون تماما للعنف الذي يمارسه
الشريك الحميم ،وهو أمر خطير.

 وقد ال يطلب المراهقون المساعدة ألنهم ال يثقون
بالبالغين

العنف االسري يحدث في منازل اﻟﻤﺜﻠﯿﯿﺎت ،المثليين
والمتحولين جنسيا
 العالقات بين المثليين والمثليات ليست في مأمن من
نمط اإلساءة والسلوكيات القسرية التي تشكل
العنف االسري
 وغالبا ما ال يﺳﻌﻰ الضحايا ﻟﻄﻠﺐ المساعدة
ﻷﻧﮭﻢ يخشون أال يﺻﺪق أحدا أن العنف يحدث
اﯾﻀﺎ ﻟﻠﻤﺜﻠﯿﯿﻦ والمتحولين جنسيا ،وأنهم
يخشون من أنهم سيواجهون رهاب اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻦ المثلية والرهاب من ﻗﺒﻞ مقدمي الخدمات

كبار السن يمكن أن يكونوا ضحايا
 يمكن أن يساء اليهم من قبل شركائهم الحميمين,
وأنهم قد يكونون غير قادرين بدنيا للدفاع عن
أنفسهم أو الهروب من سوء المعاملة ,وقد
يكونون غير قادرين جسديا أو عقليا على اإلبالغ
عن إساءة المعاملة ألي شخص

الينبغي إلقاء اللوم على ضحايا العنف
 قد اﻛﺪت الدراسات عدم وجود ﺻﻔﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﺮﺑﻂ
ﺑﯿﻦ طﺒﯿﻌﺔ اﻻﺷﺨﺎص وﻛﻮﻧﮭﻢ ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺘﻌﻨﯿﻒ
 ال يمکن للضحايا إيقاف اإلساءة ﺿﺪھﻢ من
خالل ﻣﺤﺎوﻟﺔ تغيير ﺳﻠﻮﻛﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ
 يستحق الضحايا أن يكونوا محميين من العنف،
بغض النظر عن العمر ,الجنس ,التوجه
الجنسي

ﻛﺳر ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ :
ﻋﺟﻠﺔ اﻟﻘوة واﻟﺗﺣﻛم
ﺗﺳﺎﻋد ﻋﺟﻠﺔ اﻟﻘوة واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻌﺎ ﺗﺷﻛل
ﻟدى اﻟﻣﻌﺗدي ﻧﻣطا ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﻌﻧف
ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻛل وﻛﯾف أن ﻛل ﺳﻠوك ﻗد ﯾﺑدو ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذا ﺻﻠﺔ ﻟﻛﻧﮫ
ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺟزء ﻣﮭم ﻟﻔرض اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣﺎ.

التخويف
الهجمات
اللفظية

العزل

اإلكراه و
التهديدات

القوة و
التحكم
التقليل،
اإلنكار،
وإلقاء
اللوم

التحكم
االقتصادي
إساءة
استخدام
السلطة

اﺳﺘﻐﻼل
ﻣﻦ ﺗﺤﺐ

السلوك العدواني والقسري

دورة اﻟﻌﻨﻒ
ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎواة
ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ﺗﻘﺪم ﻧﻈﺮة ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة وﻋﺪم اﻟﻌﻨﻒ .اﺳﺘﺨﺪم ھﺬا
اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﯿﺮاﻟﻌﻨﯿﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﮭﺎ
ﻓﻲ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ و اﻟﺘﺤﻜﻢ .ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ھﻲ ﻣﻔﯿﺪة ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻷھﺪاف ووﺿﻊ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ

سلوك غير
ﺗﮭﺪﯾﺪي

العدالة

االحترام

المساواة

الشراكه
االقتصادية
ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺴﻮؤﻟﯿﺎت

الثقة والدعم
اﻟﺼﺪق

مسؤولية
األبوة
واألمومة

السلوكيات الغير العنيفة

كيفية مساعدة صديق من ضحايا العنف األسري
 .1طرح الموضوع

 .5ناقش هذا الكتيب معهم

ال تخافوا من السماح للضحايا  /الناجين
معرفة ما يقلقك .قل أنك تستطيع أن
ترى ما يحدث وأنك تريد المساعدة
دعهم يعرفون أنهم ليسوا وحدهم .

ساعدهم على التعرف على السلوك
المسيء الذي يتعرضون له .ﺷﺎرك
ﻣﻌﮭﻢ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻋﺠﻠﺔ السلطة
واﻟﺘﺤﻜﻢ ،وﻋﺠﻠﺔ المساواة .تحدث
ﻣﻌﮭﻢ عن الخدمات اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة والخط
الساخن اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻟﻼﺗﺼﺎل
واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر.

 .2االعتراف بأنهم في حالة
صعبة جدا ومخيفة

دعهم يعرفون أنه ليس خطأهم ﻛﻮﻧﮭﻢ
ضحية العنف االسري .شجعهم على
التعبير عن مشاعرهم من األذى أو
الغضب أو اإلذالل .ذكرهم بأن
المعتدون ،وليس الضحاﯾﺎ ،هم
المسؤوﻟﻮن عن سوء المعاملة .تذكر
أنه قد يكون من الصعب عليهم التحدث
عما يواجهونه.

 .3ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﺸﮭﻢ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻜﺮان ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺼﻞ
إذا رفضوا االعتراف بأنهم في حالة
خطرة ،أعربوا عن قلقكم على
سالمتهم.

 .4احترام حقهم في اتخاذ
قراراتهم الخاصة

دعهم يتخذون قراراتهم الخاصة .ال تبدأ
مع ما تعتقد أنه ينبغي القيام به ،أو
اإلصرار على اتباع خطتك

.6اذهب معهم
إذا كانوا بحاجة إلى الرعاية
الطبية ،إذا كانوا ذاهبين إلى
الشرطة ،أو إلى المحكمة ،أو
لرؤية محاﻣﻲ،اذھﺐ ﻣﻌﮭﻢ .ولكن
اﺳﻤﺢ لهم بالكالم.

 .7اﻋﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ
ﺧﻄﺔ آﻣﻨﺔ ﻟﮭﻢ
اذا كانوا يفكرون في ترك عالقة
مسيئة ،ساعدهم على وضع "خطة
السالمة" .تأكد من أنهم راضون
عن الخطة .ال تشجعهم أبدا على
اتباع خطة ال يعتبرونها "آمنة"

كيفية السماح ألصدقائك بمساعدتك
 .1اذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ،دع اﻟﻨﺎس اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﮭﺘﻤﻮن ﻻﻣﺮك ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ

إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﻚ ﺻﺪﯾﻖ أو ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺄﻣﺎﻧﻚ ،أﺧﺒﺮھﻢ
ﻋﻦ ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ .ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺐء ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ
ﯾﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻀﻐﻮط .إذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻤﺴﯿﺌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ وﺷﻌﺮت ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة واﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻌﻮدة ،ﺗﺤﺪث ﻣﻊ ﺻﺪﯾﻖ ﻣﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ

 .2ﻻ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻻ ﺗﺸﻌﺮ اﻧﮭﺎ
ﺻﺎﺋﺒﺔ

أﻧﺖ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﯾﻌﺮف إذا ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﺘﺮك ﻋﻼﻗﺘﻚ ،أو اﻟﺬھﺎب إﻟﻰ اﻟﺸﺮطﺔ ،أو اﻟﺘﻤﺎس
اﻟﻤﺄوى ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ .اﺗﺨذ ﻗﺮاراﺗﻚ ﺑﻧﻔﺴﻚ،
اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ارﺗﯿﺎﺣﻚ

 .3ﺣﻔﻆ "إمدادات الطوارئ" مع صديق ﻣﺎ
وھﺬا ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﺎل اﻹﺿﺎﻓﻲ ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ
اﻟﺴﯿﺎرةﻣﻼﺑﺲ اﺿﺎﻓﯿﮫ وﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﯿﺪﯾﻦ ﻓﻲ
ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ .ﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎﺟﮫ إذا ﻛﻨﺖ ﻣﻐﺎدرا
ﻣﻨﺰﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺠﻠﺔ ﻣﻦ أﻣﺮك.

 . 4اسأل صديق لمرافقتك إلى المواعيد الهامة
إذا كان لديك مواعيد طبية ،الذهاب إلى الشرطة ،أو إلى
المحكمة ،أو أن ﺗﻠﺘﻘﻲ المحامي ،اذھﺐ ﻣﻊ صديق ﻛﺪﻋﻢ
ﻣﻌﻨﻮي.

 .5ناقش هذا الدليل مع صديق
اﻟﺬھﺎب اﻟﻰ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻘﻮة واﻟﺘﺤﻜﻢ وﻋﺠﻠﺔاﻟﻤﺴﺎواة .ﻧﺎﻗﺶ
أﻧﻮاع إﻻﺳﺎءة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ .ﻧﺎﻗﺶ ﺧﻄﻂ اﻟﻄﻮارئ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.

 .6تأكد من معرفة أحد األصدقاء بخطة السالمة
الشخصية الخاصة بك
توضح لك الصفحات  15-18كيفية البدء في وضع خطة
السالمة الشخصية الخاصة بك .اذهب وتحقق منها مع
صديق وإعطاء ذلك الصديق نسخة من الخطة.

الخنق
سالمتك هي همنا األول .هل وضع أحد األشخاص أيديهم على عنقك أو حلقك؟
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد تعرض للخنق ،اتصل بالشرطة على الفور .سوف تحتاج إلى تقييم
طبي.

ما هو الخنق؟
عندما يحرم الجسم من األكسجين ،واذا
استمر في ذلك فإن النتيجة سوف تكون
فقدان الوعي والموت في نهاية المطاف.
فقدان الوعي قد يحدث في غضون ثوان
والوفاة في غضون دقائق.
الخنق هو الضغط الخارجي الذي يطبق
على الرقبة مما يجعله سبب كاف للتسبب
بإغالق األوعية الدموية و ممرات الهواء
ﻓﻲ الرقبة ،مما يؤدي إلى نقص األكسجين
في الدماغ.

العظم الالمي
الحنجرة
القصبة
الهوائية

الشريان السباتي
الوريد الوداجي

أعراض الخنق
عالمات مرئية

عيون حمراء
دموية

بقع
حمراء

الخدوش

التغييرات

في البلع :متاعب في البلع , ،الم في البلع ،آالم

اﻟﺮﻗﺒﺔ ،اﻟﻐﺜﯿﺎن  /اﻟﺘﻘﯿﺆ ،اﻟﺘﺮوﯾﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻠﻌﺎب

التغييرات في التنفس

تورم
كدمات

اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺼﻮت :خشوﻧﺔ أو صوت أجش،
السعال ،ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ،وﻓﻘﺪان ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺼﻮت

صعوبة في التنفس ،حالة فرط
. :

التهوية ،ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة على التنفس.

عالمات الحرق أو
االغتصاب

التغييرات األخرى :فقدان الذاكرة ،فقدان الوعي،
والدوخة ،والصداع ،التبول الالإرادي أو
التغوط ،وفقدان القوة ،والذعر

اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ :ﻓﻘﺪان اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ او
اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﺸﺎدات واﻟﻌﺪاﺋﯿﺔ ،مﺷﺎﻛﻞ في التركيز ،فقدان الذاكرة،
ھﯿﺠﺎن ،أعراض اإلجهاد ﻣﺎ بعد الصدمة ،اﻟﮭﻠﻮﺳﺔ.
اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ :الرؤيه الضبابيه و الظالم ,الﺳﻮاد حول
العينين ,رؤيه "النجوم" و خساره كامله في الرؤيه او
الرؤيه ﺑﺎﻟﻠﻮﻧﯿﻦ االبيض و االسود.
الطن ,والضغط ،مثل نفق السمع

ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﯿﺌﺔ
إذا كنت تعيش مع الشخص الذي يسيء إليك ،هنا بعض األشياء التي يمكنك

القيام بها لضمان سالمتك و سالمت أطفالك.
ﺗﺪرب ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻟﮭﺮوب ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻔﻆ ذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ.
ﺗﺮك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺴﯿﺎرة،
واﻟﻤﺎل اﻻﺿﺎﻓﻲ ،ﻣﻼﺑﺲ اﺣﺘﯿﺎطﯿﮫ،
وﻧﺴﺦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﻊ ﺻﺪﯾﻖ أو
ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮫ

حفظ أرقام األصدقاء واألقارب الذين يمكنك
االتصال بهم في حاالت الطوارئ .إذا كان
أطفالك يبلغون من العمر ما يكفي ،ﻋﻠﻤﮭﻢ
أرقام الهواتف الهامة ،بما في ذلك متى وكيف
ﺗﻘﻮم ﺑﻄﻠﺐ .911
الحفاظ على هذا الكتيب حيث المعتدون
ال ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن العثور عليه ولكن حيث
يمكنك الحصول عليه عندما ﺗﻜﻮن انت
في حاجة إﻟﯿﮫ.
حافظ على نقود أو بطاقة اتصال
اجورللهواتف معك في جميع األوقات.
إذا كان بإمكانك ،افتح حسابك المصرفي
الخاص.

البقاء على اتصال مع األصدقاء .تعرف على
جيرانك .قاوم أي إغراء لمنع نفسك التواصل
مع الناس  -حتى لو كنت تشعر وكأنك تريد أن
ﺗﻜﻮن لوحدك.

.



شهادتك وشهادات أطفالك للميالد



مدرسة أطفالك والسجالت الطبية



معلومات الحساب المصرفي



تحديد الرعاية االجتماعية



جوازات السفر أو البطاقات
الخضراء



بطاقة الضمان االجتماعي



عقود اإليجار أو معلومات دفع
الرهن العقاري



أوراق التأمين



عناوين مهمة وأرقام هواتف



أي مستندات مهمة أخرى



الحفاظ على مذكرات من سوء
المعاملة الذي كنت عانيت
منها

السالمة بعد ترك العالقة
عندما لم تعد تعيش مع شريك المسيء ،هنا بعض األشياء التي يمكن القيام بها
لتعزيز السالمة لك و ألطفالك.

 .1تغيير األقفال :إذا كنت ال تزال في منزلك
والمعتدي هو الذي ترك.
 .2قم بتثبيت العديد من الميزات األمنية الممكنة
في منزلك .وقد تشمل هذه األبواب المعدنية،
نظام اإلنذار األمني،
أجهزة الكشف عن الدخان ،واألضواء
الخارجية.
 3قم بتبليغ الجيران بأن شريكك السابق غير
مرحب به في المبنى .اطلب منهم االتصال
بالشرطة إذا رأوا ذلك الشخص يحوم حول
ممتلكاتك أو يراقب منزلك.
 4تأكد من أن األشخاص الذين يهتمون
بأطفالك واضحون جدا حول من لديه ومن
ليس لديه إذن إلحضار أطفالك .
 5الحصول على امر ابعاد .اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ
اﻣﺮ األبعاد بالقرب منك في كل األوقات
وتاكد من ان اﻻﺻﺪﻗﺎء واﻟﺠﯿﺮان لديهم نسخ
. 6لكي يرونها ﻟﻠﺸﺮطﺔ.

 6قم بإخبار زمالء العمل عن الوضع الخاص بك .إذا كان
من المحتمل أن يأتي شريكك السابق إلى مكان عملك
ليزعجك .اطلب منهم تحذيرك إذا الحظوا ذلك الشخص.
 .7تجنب اﻟﻤﺤﻼت والبنوك والشركات التي استخدمتها
عندما كنت تعيش مع المعتدي.
 .8الحصول على االستشارة .حضور ورش العمل اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ واﻻﻧﻀﻤﺎم إلى مجموعات الدعم .القيام بكل
ما يلزم لتشكيل شبكة داعمة اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮭﺎ ان ﺗﺴﺎﻧﺪك وﻗﺖ
اﻟﺤﺎﺟﺔ.
 .9اﺑﻘﻲ اطﻔﺎﻟﻚ ﺑﺎﻣﺎن .إذا أﺳﻲء ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻚ )ﻋﻘﻠﯿﺎ أو
ﺟﺴﺪﯾﺎ( ،ھﻨﺎك أﯾﻀﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي ﻣﻦ ان اﻟﻤﺴﻲء ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺴﻲء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أطﻔﺎﻟﻚ.

إذا
أسيء

ﺧﻄﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ
هذه الصفحات سوف تساعدك على وضع خطة لسالمتك .إذا لم يكن لديك بعض هذه المعلومات،
اآلن هو الوقت للحصول عليها .مهم!
حافظ على هذه المعلومات في مكان آمن وخاصة حيث المعتدي ال يمكنه العثور عليها!
- .1أرقام الهواتف الهامة:

الشرطة او_________________ 911

الخط الساخن للعنف األسري )1-800- 799- SAFE (7233
 .2يمكنني االتصال بهؤالء األصدقاء أو األقارب في حاالت الطوارئ:
رقم الهاتف_______________:
أالسم_________________:
أالسم_________________:

رقم الهاتف_______________:

 .3إن هؤالء الجيران سوف يتصلون بالشرطة إذا سمعوني اتعرض لإلساءة:
أالسم________________:
أالسم________________:

رقم الهاتف_______________:
رقم الهاتف_______________:

 .4يمكنني الذهاب إلى هذه األماكن إذ كنت أريد أن أترك بيتي في عجلة من امري:
أالسم_______________:

رقم الهاتف______________:

العنوان_________________________________:
أالسم_______________:

رقم الهاتف______________:

العنوان_________________________________:

خطة السالمة الشخصية الخاصة بك

دع صديق يحتفظ لك بنسخ من الوثائق التي تم فحصنا لها:
} { شهادة ميالدي
} { شهادات ميالد أبنائي
} { بطاقة الضمان االجتماعي
} { سجالت أطفالي المدرسية
} { السجالت الطبية ألطفالي
} { معلومات الحساب المصرفي
} { بطاقة الرعاية االجتماعية
} { جواز سفري أو البطاقة الخضراء
} { جوازات سفر أطفالي أو البطاقات الخضراء
} { أوراق التأمين
} { عقد اإليجار أو كتاب الرهن العقاري
} { عناوين مهمة وأرقام الهواتف

} { آخر_____________________ :
} { آخر_____________________ :
} { آخر_____________________ :
يتم إخفاء ما يلي في مكان آمن:
} { مجموعة إضافية من مفاتيح السيارة
} { بعض المال االضافي
} { مالبس اضافيه لي والطفالي .

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ
YWCA of San Diego County (Central)

619/234--3164

Center for Community Solutions (East County)

619/697-7477, 888/385-4657

Center for Community Solutions (North County)

760/7 47-6282, 888/385-4657

Community Resource Center (North County)

877/633-1112

Women's Resource Center (North County)

760/757--3500

Center for Community Solutions (Coastal)

858/272-5777, 888/385-4657

South Bay Community Services (South County)

800/640-2933

San Diego Family Justice Center (Central)

619/533-6000

Jewish Family Services - Project Sarah

858/637-3200

Southern Indian Health Council

619/445-1188

Indian Health Council

760/749-1410

License to Freedom

619/401-2800

Rancho Coastal Humane Society Animal Safehouse Program (North County)

760/753-6413

Stalking Information Line

619/515-8900

The San Diego LGBT Community Center

619/692-2077

SD District Attorney's Office, Victim Assistance Program:
Central: 619/531-4041, East: 619/441-4538, Juvenile: 858/694-4595,
South: 619/498-5650, North: 760/806-4079
SD City Attorney's Office, Victim Svc. Coordinators

619/533-5544

District Attorney's Office Child Abduction Unit

619/531-4345

Rady Children's Hospital, Chadwick Center

858/966-5803

SAN DIEGO COUNTY DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE
LOCATIONS

San Diego – Hall of Justice
330 W. Broadway
San Diego, CA 92101
(619) 531-4041

East County – El Cajon
Courthouse 250 Main St., 5th Floor
El Cajon, CA 92020
(619) 441-4538

North County – Vista Courthouse
325 S. Melrose Dr., Ste. 5000
Vista, CA 92083
(760) 806-4079

South Bay
333 H St., Ste. 4000
Chula Vista, CA 91910
(619) 498-5650

Juvenile Division – Juvenile Courthouse
2851 Meadowlark Dr. San Diego, CA 92123
(858) 694-4254

ADDITIONAL INFORMATION
FUTURES WITHOUT VIOLENCE
www.futureswithoutviolence.org

SAN DIEGO DOMESTIC VIOLENCE
COUNCIL
www.sddvc.org

CALIFORNIA PARTNERSHIP
TO END DOMESTIC VIOLENCE
www.cpedv.org

NATIONAL DOMESTIC VIOLENCE HOTLINE
(Confidential, 24/7) 1-800-799-SAFE (7233)
www.thehotline.org

)( LICENSE TO FREEDOM
هي منظمة غير ربحية تشجع على الالعنف من خالل التعليم المجتمعي واالكتفاء الذاتي
والدعوة للناجين من الالجئين والمهاجرين الناجين من العنف في العالقات االسرية في مقاطعة سان دييغو.
نحن مجموعة من المدافعين الذين يعتقدون أن لكل شخص الحق في العيش دون خوف .ونعتقد أن النساء واألطفال
الالجئين والمهاجرين الذين يتعرضون للضرب ينبغي أن يكونوا قادرين على التماس وتلقي المساعدة والخدمات التي تحترم
لغاتنا وثقافاتنا وعرقنا وتوجههم الجنسي وإعاقاتهم ومعتقداتهم الدينية .

❖ برنامج الحوار المجتمعي من أجل التغيير لتمكين مجتمعات الالجئين والمهاجرين من تبني رؤى للحياة األسرية مبنية
على التواصل الهادف والكرامة المتبادلة والسالمة واحترام الذات  .والدعوة نيابة عن الالجئات والمهاجرات اللواتي
يتعرضن للضرب .
❖ ورش عمل للتثقيف عن العنف االسري ومنعه .
❖ مجموعات لدعم المرأة ومنع إساءة معاملة األطفال.
❖ الدعوة لضحايا زواج القاصرات .
خدمات لضحايا االتجار بالبشرو اإلساءة الجنسية ومنع االعتداءات .
❖ ورش عمل في القيادة والتدريب المدني .
❖ توفير خدمات استشارية قانونية مجانية لضحايا العنف االسري وهذا يشمل ايضا ضحايا االعتداءات الجنسية في العمل
وفي الشارع.

.

❖ تقديم استشارات نفسية واجتماعية مجانيه لضحايا العنف االسري

DILKHWAZ AHMED, M.S.
131 Avocado, Ave.
El Cajon, CA 92020
Phone: (619) 401-2800
Fax: (619) 447-5761
dilkhwaz@licensetofreedom.org
www.licensetofreedom.org

The San Diego County District Attorney
Victim Assistance Program
330 W. Broadway, Ste.
700 San Diego, CA 92101
(619) 531-4041

To request this handbook please
contact : San Diego District Attorney’s
Office Family Protection Division
(619) 531-4300
www.sdcda.org

“It Shouldn’t Hurt to Go Home” Domestic Violence Victim’s Handbook
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