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 دليل خدمات العنف املنزلي في أبردينشير

  

 مون ضامل

 املقدمة

 ما هو العنف املنزلي

 لعنف املنزليبسبب االحصول على املساعدة والدعم 

 عالمات العنف املنزلي

 ريخدمات أبردينش

 (GWA)النساء دعم ل  رامبيانغ مصلحة

 NHSمصلحة الصحة الوطنية أن أيتش أس 

 شرطة اسكتلندا

 مخطط الكشف عن العنف املنزلي )املعروف أيًضا باسم "قانون كلير"(

 (RCG)  (رامبيانغلزمة االغتصاب )أ غرامبيان  ريب كرايزس

 بعض مع العملخدمات 

 الحفاظ على سالمتك 

 لسوء املعاملة ت\تعرض ة إذا  ما \مساعدة صديق

 خرافة شائعة 20فهم العنف املنزلي: 

 وأرقام مفيدة ةاتصال إضافي بيانات

 



 

 .التالية يةعلومات األمناملبشأن شخص يعرف أنك زرت هذا املوقع ، فيرجى قراءة  ةتحذير: إذا كنت قلق    

 

ات  على اإلنترنت كتغطية مسار

 . 999برقم دائًما حالة طوارئ ، يجب عليك االتصال  هناك  شخص ما ، أو أنعلى باألذى  مباشًراأن هناك خطًرا ين  إذا كنت تعتقد 

 قدمةامل

واملهنيين الذين يعملون مع  العنف املنزلير الذين يعانون أو تأثروا من ير للعنف ضد املرأة هذا الدليل كمورد عملي لسكان أبردينشيأنتجت شراكة أبردينش 

 .سوء املعاملةالبالغين واألطفال املتضررين من العنف املنزلي و 

 .رييوفر الدليل أيًضا معلومات حول الدعم املتاح للمتضررين من العنف املنزلي وسوء املعاملة في أبردينش 

 ما هو العنف املنزلي

 .يشمل االعتداء الجسدي والعاطفي واملالي والجنس ي في العالقات الزوجية أو بين أفراد األسرة وهواملنزلي ،  تعسفالعنف املنزلي ، ويسمى أيًضا بال 

 .هو املعتدي، ويمكن ألي شخص أن يكون  الجندرية يمكن أن يحدث العنف املنزلي لألشخاص من جميع األنواع

 

 لعنف املنزلي بسبب االحصول على املساعدة والدعم 

صل بـالوضعية  لطلب املساعدة ، ولكن إذا كانت حالة طارئةإلى انتظار  ةلست مضطر  
ّ
 . 999 حالة طارئة فات

ّ
أهم ش يء يجب تذكره هو أن العنف إن

 .وحدك لأنك لست  ي تتذكر أن شخًصا و  ي ، فمن املهم أن تخبر  من العنف املنزلي  نكنت تعاني املنزلي ليس خطأك. إذا 

 :بإمكانك  

 (.جتماعي ، إلخال خصائي األ صحي ، الزائر المرضة ، امل، )الطبيب العام  محترف موثوق به معالتحدث  •

 االتصال بخدمة دعم سرية •

  

 247 2000 0808 –خط املساعدة املجاني للعنف املنزلي الوطني  ➢

 593381 01224 –رامبيان غمساعدة نساء  ➢

   (AMIS) 4477449 0131 -في اسكتلندا ذين يعانون من سوء املعاملة الالرجال  ➢

 5428 999 0800 –لعنف امناهضة +  وثنائيو الجنس والترانسجندر(ثليات واملثليون للم)غالوب   تيغالوب أل جي بي  ➢

  

  جهات اتصال مفيدة في نهاية هذا الدليليبالنسبة للمنظمات الوطنية األخرى ، انظر 

 

 

    

اكة ش أبردينشر رأةالعنف ضد امل ر  
 



 

 يعالمات العنف املنزل 

 .بالسيطرة عليك بالقوة و  تعلق دائًماي، ولكنه  لسوء التعاملهناك أنواع مختلفة 

 .ةتعسفعالقة ماني من عت يإذا أجبت بنعم على أي من األسئلة التالية ، فقد تكون

o  قط شريكك يقوم هل  - عتداء الجسدياإل : 

 صفعك أو ضربك أو لكمك؟ب •

 ؟زّجك دفعك أو ب •

 عضك أو ركلك؟ب •

 حرقك؟ب •

 خنقك أو مسكك؟ب •

 رمي األشياء؟ب •

  

o  قط  شريكك يقوم هل  - االعتداء العاطفي: 

 التقليل من شأنك أو إحباطك؟ب •

 ؟خالفاتلومك على سوء املعاملة أو الب •

 حدوث سوء املعاملة أو التقليل من شأنه؟ تنكرب •

 عزلك عن عائلتك وأصدقائك؟ب •

 ؟منك تقديم مطالب غير معقولة ب •

 ؟غرامية بعالقات مك باملغازلة أو ااتهب •

 ؟هين فيتفكر  عّما، و  نب، وأين تذهب ينبما ترتديه ، ومن تر  مركاب •

  

o قط:  شريكك يقوم هل  -ضايقةالتهديدات وامل 

 بإيذائك أو قتلك؟تهديد بال •

 األشياء التي تخصك؟ اتالفب •

 مساحتك الشخصية؟ احتاللو ، أفعالك  ةراقبمب •

 األطفال؟ و أ ها\نفسهبقتل  التهديدب •

 ؟ة للعائلةعلتاببإيذاء الحيوانات األليفة ا التهديدب •

 أو الرسائل الخاصة بك؟ رسائل القصيرةقراءة رسائل البريد اللكتروني أو الب •

 أو متابعتك؟ مضايقتكب •

 

o  قط: شريكك يقوم هل  -   اإلستغالل املالي 

 ها؟ياستخدامك أو الوصول إلى األموال التي كسبتها أو ادخرتالتحكم في ب •

 ب فرص العمل؟يمنعك من العمل أو تخر ب •

 ؟ قرضإجبارك على التقدم بطلب للحصول على ب •

 تقييد املال للضروريات مثل الطعام ، املالبس ، نفقات األطفال؟ب •

 ولكن ال يسمح لك بالقيام بنفس الش يء؟ نفسهاملال على  بانفاق •

 

o قط شريكك يقوم هل  - - االعتداء الجنس ي: 

 ؟يتم ملسك بهاأن  ينبطريقة ال تريد بلمسك •

 تقديم مطالب جنسية غير مرغوب فيها؟ب •



 الضغط عليك ملمارسة الجنس؟ب •

 ك أثناء ممارسة الجنس؟ئآذاب •

 على سبيل املثال ، عدم استخدام الواقي؟ -الضغط عليك ملمارسة الجنس غير اآلمن ب •

  

 .هذا اغتصابيعّد في ذلك ، ف ينشريكك يمارس الجنس معك عندما ال ترغبإذا كان 

  .، فهناك الكثير من األشخاص الذين يمكنهم مساعدتك متعسفةفي عالقة  يأنك قد تكون  ين إذا كنت تعتقد 

 

 ريخدمات أبردينش

في حاالت معينة ، حيث يتم البالغ عن جريمة و / أو إذا كانت و يمكن ألي شخص يعاني من العنف املنزلي الرجوع إلى أي من الوكاالت أدناه للحصول على الدعم.  

رى لحماية وتعزيز رفاهية الطفل بشأن سالمة شخص بالغ أو طفل ، فقد تتم مشاركة املعلومات بواسطة إحدى الوكاالت الشريكة مع وكاالت أخهامة  هناك مخاوف  

 .أو البالغ املعرض للخطر

  

 خدمات العمل االجتماعي لألطفال 

 .الضمان حمايتهم هوالدين وطفلأحد اليمكن أن تقدم خدمات العمل االجتماعي لألطفال الدعم إلى 

أنهم يعيشون في مواقف يكون فيها والدهم ضحية للعنف أو الساءة من بالخدمة االجتماعية  ت" إذا علمتم أخذهمالشائعة أن األطفال "سيو من املفاهيم الخاطئة 

 .رفاه األطفال وقايةألطفال إلى الحفاظ على األطفال مع والديهم كلما أمكن ذلك ، ولكن يتم موازنة ذلك بواجب حماية و الخاص با شريك. يسعى العمل االجتماعي 

ويبقى العمل ألطفال والعائالت املحلية. سيعتمد هذا الدعم دائًما على تقييم ما يخدم مصالح الطفل الفضلى ومستوى الخطر الحالي.  عبر فرق اأي دعم مقدم  سيأتي  

أو مشاركة ذلك لهذا التقييم ،. لن يقوم العمل االجتماعي بأي ش يء دون علم  امفتاح،  وعند االقتضاء مع الطفلفي شراكة مع الوالد الذي يعاني من سوء املعاملة ، 

 .الوالد

 فيها ال يتمالحاالت التي . في ا\على مستوى ونوع الدعم املطلوب من أجل الحفاظ على أمانه الذي هو ضحيةوالد والفي كثير من الحاالت يوافق العمل االجتماعي 

، وماسيفعل العمل االجتماعي وأسباب    اء ، حول الخيارات املتاحة لهمالتوصل إلى اتفاق ، يكون العمل االجتماعي واضًحا دائًما مع هذا الوالد ، والطفل عند االقتضا

 .ذلك 

 عديدة حسب الظروف وقد يشمل
ً

 :ذلك يمكن أن يتخذ الدعم املتاح أشكاال

 (األطفالحول الخيارات املتاحة للوالدين والطفل ) مشورة •

 سالمةللتخطيط السالمة و عن النصائح عملية  •

 توفير معدات السالمة  •

 الدعم العاطفي والثقة وبناء الثقة بالنفس  •

 النماذج وحضور املواعيدمللء دعم ال •

 والحصول على سكن بديل ملغادرة ملكيتك دعم ال •

 الحالة إلى أخصائي اجتماعي متخصص في العنف املنزلي •

 املساعدة في الوصول إلى الدعم من الوكاالت واملهنيين اآلخرين •

 

 ،ضمان أن يكون والداه آمًنا وقادًرا على ضمان سالمة الطفلوهكذا يبقى  ألطفال في التأكد من أن الطفل في أمان ،  الخاص با  خدمات العمل االجتماعي    تتمثل أولوية

.ذلك  لتحقيق جزًءا ال يتجزأ



 

، فيمكنك إحالة نفسك و / أو طفلك مباشرة إلى فريق األطفال واألسر املحلي. يمكنك   من ذلك متأكًدا ينو ، أو حتى إذا لم تك العنف املنزلي من  نإذا كنت تعاني

 .سؤولالعامل اإلجتماعي امل ي كلتا الحالتين ، اطلب التحدث إلى وف،  53711 01467 القيام بذلك شخصًيا أو االتصال بهذا الرقم: 

 ولكن ال يحتاجون إلى موافقتك  بشأن كونك ضحية ينإذا كان أحد املحترفين الذين يعملون معك قلق
ً
لالتصال للعنف املنزلي ، فقد يناقشون هذه الحالة معك أوال

 .نفسك  ذاعليهم أيًضا واجب ضمان سالمة طفلك وكفإذا كانوا قلقين بشأن طفلك   بنا

فيه باألمان ونناقش ظروفك والدعم الذي  ينمكان تشعر طريقة آمنة لالتصال بك. ثم سنلتقي بك في أي عن الأحالك  منعندما يتم تلقي إحالة ، سوف نسأل 

 .تحتاجه أنت وطفلك 

  

 لعدالة الجنائية الخاصة با خدمة العمل االجتماعي 

نظام السيتم تنفيذ ذلك من خالل و العنف املنزلي بعد الدانة.  الذين ارتكبوالعدالة الجنائية مع الجناة الذكور الخاصة باسوف تشارك الخدمة االجتماعية 

ذين تّمت ادانتهم من خالل العمل مع الرجال ال يتّم ذلكاملنزلي للرجال وتحسين حياة النساء واألطفال والرجال. و  لعنفكالدوني وهو نهج متكامل للتعامل مع اال

البرنامج  يتّم فرضم ، مع تقديم خدمات متكاملة للنساء واألطفال. عادة ما برنامج للحد من خطر إعادة ارتكاب الجرائ ضمنبارتكاب جرائم تتعلق بالعنف املنزلي ، 

 .املحكمةمن قبل 

  

مدينة أبردين وأبردينشير ، نهًجا يتمحور حول الشخص ، إلى  معخدمات العدالة الجنائية باالشتراك  سهل تتبعهالذي تو ،  للرجال كاليدونيالبرنامج اليستخدم 

الذين  -عالقاتهم. وهو يستهدف الرجال البالغين لنفسهم و أل ملعرفية ، لتشجيع الرجال على االعتراف بإساءة معاملتهم وتحمل املسؤولية جانب التقنيات السلوكية ا

 .شريكة سابقةتجاه شريكة أو أساؤووا املعاملة االذين  -عاًما  16تم تعريفهم على أنهم أكثر من 

  

دينوا بارتكاب جريمةتفي مجموعة  تكون كالدوني للرجال الرنامج تطبيق البالطريقة املفضلة لإّن 
ُ
في بعض األحيان ، و . تتعلق بالجرائم املنزلية صل إلى ثمانية رجال أ

السفر صعوبات في و  ة صعوبات الجغرافيالاملختلفة مثل  الكائنة االستجابة والحواجز في رجال غير مناسبين لعنصر العمل الجماعي بسبب مشاكل  كون هناك

ويقدم هذا التدخل  1-2على أساس  قديمهليتم ت برنامج االحترام الكالدوني ، تم تصميم  حاالتفي هذه الو . املخّدرة وحواجز اللغة ومشكالت إساءة استخدام املواد

 .ج الكالدونيللرجال غير املناسبين ملرحلة العمل الجماعي من برنام

الدعم العاطفي والعملي للمرأة ؛ املشورة بشأن تخطيط السالمة ؛ تقييم املخاطر؛ ومناصرة النساء الالتي يشكل شريكهن /  تقدم خدمة النساء في كاليدونيا

 .شريكهن السابق جزًءا من برنامج كالدونيان

  

تعمل هذه الخدمة بشكل وثيق مع خدمات األطفال أسرهم.  في هيكلدعًما مباشًرا لألطفال والشباب الذين يتعرضون للعنف املنزلي األطفال الكالدونية تقدم خدمة

 .سالمة والتدخالت املباشرة لتقليل أي ضرر إضافي يحدث لضمان سالمة ورفاه األطفال والشبابللبشكل مشترك خطط  يضعون القانونية وس

  



اكة ال  (HSCP)  رعاية الصحية واالجتماعية للشر

الشراكة بتلبية تجمع شراكة أبردين للصحة والرعاية االجتماعية بين الصحة املجتمعية وخدمات الرعاية االجتماعية للبالغين لألفراد واملجتمعات. تلتزم 

العنف عاني من ي ا ما  شخصأّن  HSCP رعاية الصحية والجتماعية الشراكة  موظفي برنامج يصبح احتياجات األشخاص املتضررين من العنف املنزلي. عندما 

 :أو تقديم خدمات. تتضمن الشراكة الخدمات التاليةتأشيرات املنزلي ، فسيتم دعمه من خالل تقديم املشورة أو ال

 التعلم ، وفرق الصحة النفسية العجز عن إدارة رعاية الكبار ، و  •

 املخدرة فرق إساءة استخدام املواد •

 فريق حماية الكبار •

 القسم أعاله(فرق العدالة الجنائية ) •

 (أدناه NHSG مصلحة الصحة الوطنية أن أيتش أس غرامبيان  انظر قسم )اتيتمريض املجتمعال •

بموجب قانون  يقع على عاتق خدمات العمل االجتماعي للكبار واجب تقييم احتياجات الرعاية املجتمعية لشخص وتحديد ما إذا كان سيتم ترتيب أي خدمات

 .مايفضلون االعتبار  بعين. يجب أن تستند أي مساعدة على تقييم احتياجات رعاية الشخص ويجب أن تأخذ 1968ندا( لعام االجتماعية )اسكتل ات الخدم

ضافية مثل التعلم أو العاقات الجسدية أو املرض العقلي ويكون عرضة اعندما يكون الشخص البالغ غير قادر على حماية سالمته الشخصية بسبب نقاط ضعف 

 .ي ، فمن املحتمل أن يتلق الدعم من خالل خدمات دعم وحماية الكباراملنزل عنفلل

اكة الرعاية الصحية واإلجتماعية يمكنك مناقشة ما يقلقك مع أحد موظفيفنزلي ، من العنف املن إذا كنت تعاني من يجب م  ةإذا كنت غير متأكد و  شر

 533100 01467 يرجى االتصال بفريق حماية الكبار على الرقمف، اإلتصال به

 

 ان سكاإل  ات خدم

 ، أينمامناسبة وآمنة ومتسقة تضمن الخصوصية والسرية وتقلل من خطر التعرض ملزيد من الضرر  لستجابة  ر بضمانيمجلس أبردينش تلتزم خدمات اسكان 

 هناك اتصال مع أي شخص تعرض للعنف املنزلي  كانعندما 

 يلي:ر بما يجلس أبردينشملالسكان  خدماتستقوم 

 أو يرتكبون العنف املنزلي من االستجابة بفعالية للمستأجرين واملستأجرين املحتملين الذين يعانون  •

 عانوا من العنف املنزليقد دعم املستأجرين الذين  •

 والتعليمالعمل على تقليل االضطراب للمتضررين من العنف املنزلي حتى يتمكنوا من الحفاظ على الروابط العائلية واملجتمعية و  •

 محاسبة املستأجرين وأفراد األسرة الذين يرتكبون العنف املنزلي •

خيارات السكن متاحة.تتوفر لك املشورة فيما يخّص التشرد نتيجة للعنف املنزلي أو سوء املعاملة ،  هينصعوبة في سكنك أو تواج هينإذا كنت تواج



 

طارئة حسب  دعمالحالية ، واملساعدة في العثور على سكن بديل وتوفير سكن مؤقت و  لكيتك حقوق البقاء في مسيشمل ذلك توفير معلومات حول بحيث 

 االقتضاء ، بناًء على الظروف الفردية.

 و عبر الهاتف.كل مكتب من مكاتب السكان املحلية ويمكن إجراء املقابالت وجًها لوجه أ فيمن قبل موظفي خيارات السكان  دعميتم تقديم املشورة وال

 .بالتساوي تشرد ينطبق الدعم فيما يخص بالجانية للسكن و املشورة املالعنف املنزلي ، فإن الحق في الحصول على عانوا من رجال والنساء أن يه يمكن للوبما أن

لدعم فيرلس   منازلهن أو في أماكن إقامة مؤقتة ومع فيملساعدة النساء الناجيات  النساء لدعم  رامبيانخدمات غر مع يجلس أبردينشملالسكان خدمات تعمل 

ذين هم الناجين الذكور وأولئك 
ّ
 +. أل جي بي تيمن مجتمع ال

  

 housing@aberdeenshire.gov.uk منه ، فيمكنك االتصال بنا على  نإذا كانت لديك مخاوف بشأن احتياجاتك السكنية بسبب العنف املنزلي الذي تعاني

 .03 12 08 03456 أو االتصال بمركز االتصال على 

 

 (GWA) النساءلدعم  رامبيانغمصلحة 
  

لع    مجانية وسرية وغير حكمية للنساء واألطفال والشباب الذين عانوا من العنف املنزلي. لدينا فهم    مصلحة غرامبيان تقدم
ّ
ومتخصص للعنف املنزلي وتأثيره   عميقمط

 .من خالل ما يزيد عن أربعين عاًما من االستماع والعمل مع النساء واألطفال والشباب

العالية في مجاالت الوقاية والتدريب والدعوة وتقديم الخدمات. نحن نركز فقط على العنف املنزلي ، وتدعم خدماتنا املوظفين هم من املهنيين املدربين وذوي املهارات  

 .تحليل جنساني للعنف املنزلي والبحث املتعمق

 :مجموعة من الخدمات بما في ذلك  GWA مصلحة غرامبيان لدعم النساء تقدم

 لدعم العملي والعاطفي الفردي ؛ا •

 لبقاءمكان آمن ل •

 تخطيط السالمة •

 نصيحة بشأن: حقوقك ؛ السكان ؛ الفوائد واملساعدة في العثور على وظيفة •

 املحاماة •

 .كل موقف فريد وشخص ي للفرد ، ويختلف دعمنا وفًقا لذلك يبقى 

مكن أن يكون ذلك من خالل العالج باللعب ، لدينا أيًضا عمال متخصصون يدعمون األطفال والشباب الذين يعانون من العنف املنزلي من خالل إعطائهم صوًتا. ي

 .والعالج الجماعي ومناقشة فردية

.أولويتنا دائًما سالمة الفرد الذي ندعمه ؛ األطفال املشاركون ؛ وعمالناتبقى 
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 .لتغيير فهم املجتمع للعنف املنزلي واالستجابة لهقوم بحمالت مكا أننا ت  بالضافة إلى خدمات الدعم ، نقدم تدريًبا حول العنف املنزلي لوكاالت ومنظمات أخرى و 

  رامبيانمصلحة غفيمكنك االتصال بـ   -عنف منزلي    ذلك  مما إذا كان  ةمتأكد   ينو أو حتى إذا لم تك  -من العنف املنزلي    ون ه تعانينأو أي شخص تعرف  إذا كنت أنت

 :بأي من الطرق التالية GWA النساءلدعم 

  593381 01224 هاتف: ال

 info@grampian-womens-aid.com : البريد اإللكتروني

 aid.com-womens-www.grampian"  املوقع اإللكتروني "اتصل بنا 

 AB16 6TSغرينفران رود، ماستريك، أبردين،  25   العنوان:

25 Greenfern Road ،Mastrick ،Aberdeen، AB16 6TS 

  

 NHS مصلحة الصحة الوطنية 

وفًقا للنهج  وذلك  كجزء من الحماية العامة  ،، بالعنف القائم على نوع الجنس ذين يعانون بتلبية احتياجات األشخاص المصلحة الصحة الوطنية لغرامبيان   تلتزم

 .املشترك الذي تتبعه الحكومة االسكتلندية في معالجة العنف ضد املرأة

في املجاالت السريرية حيث تكون النساء معرضات لخطر أعلى من التعرض   في املعاملة االستفسار الروتيني عن الساءاتمصلحة الصحة الوطنية لغرامبيان  تدعم

الصابات البسيطة ، وخدمات املجتمع ، واألدوية وحدات األمومة ، والصحة الجنسية ، ووحدات الحوادث والطوارئ و لإلساءة. وتشمل هذه املجاالت وحدات 

سأل النساء اللواتي 
ُ
لهذه الخدمات بشكل روتيني عما إذا كن قد عانين من العنف املنزلي وسيتم تقديم املشورة  تتوجهن والكحول ، وخدمات الصحة العقلية. ست

  .ًقا لذلكوالدعم وف

فيما يخّص  بحماية البالغين واألطفال الضعفاء ويتم توفير التدريب للموظفين لضمان وجود مستوى عال من الوعي  مصلحة الصحة الوطنية لغرامبيان تلتزم

عم للمرأة و / أو األطفال توفير مستمر  للدتخطيط للسالمة و تم السيو . صحيح شكل باالعتراف بالضعف وسوء املعاملة وكيفية إجراء "االستفسار الروتيني" 

 .تحديد مستوى عاٍل من املخاطر حيثما تم املتضررين

ة أو أي عضو عيادطبيبك العام أو زائر الصحة أو القابلة أو ممرضة ال  مع، فيمكنك التحدث    من ذلك ة  متأكد  ينو ، أو حتى إذا لم تك  العنف املنزليمن    نإذا كنت تعاني

 .تكون مرتاًحا في التحدث إليهمصلحة الصحة الوطنية بحيث  في

  

 شرطة اسكتلندا

تخص شخص أو  تخصك  إذا كنت ترغب في البالغ عن جريمة أو طلب املشورة بشأن مخاوف فتأخذ شرطة اسكتلندا جميع تقارير العنف املنزلي على محمل الجد.  

 .إجراءات الشرطة ويضمنون سالمتك وسالمة عائلتك عن يستمعون إليك ويبلغونك ثّم سأحد املوظفين.  فسيستقبلك ،  آخر

 .الجناة. ستحصل أيًضا على معلومات ونصائح حول الدعم املتاح من الوكاالت األخرى  حاسبةزم في أي جرائم تم البالغ عنها وتضمن مستحقق الشرطة بح
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ا بشأن سالمتك أو سالمة طفل ، فيمكنك اإلبالغ عن ذلك من خالل العنف املنزلي من  نإذا كنت تعاني
ً
 :)أو شهدته( وكنت قلق

 101رقم الاالتصال ب  •

 االتصال بمركز الشرطة املحلي لديك •

 ملء استمارة عنف منزلي تابعة لشرطة اسكتلندا عبر اإلنترنت  •

 
ّ
 : يشمل ذلك و . العنف املنزليعن  ينغستساعدك الشرطة وتحميك عندما تبل

 كذلك  على اتصال مع مسؤول عن العنف املنزلي مدرب بشكل خاص ومع وكاالت الدعم وضعك  •

 من خالل اصطحابك إلى مكان آمن مثل امللجأ ، أو اتخاذ خطوات لجعل منزلك آمًنا -مساعدتك على الشعور باألمان  •

 بأذى تلقي العالج الطبي إذا كنت مصاًبا •

 

 :عدًدا من الخطوات بما في ذلك  تتخذالحوادث منك والتحقيق بشكل كامل. سستحتاج الشرطة إلى جمع تفاصيل الحادث أو 

 أنثىضابطة  يمكنك أن تطلب ضابط أو  -إجراء مقابلة معك  •

 السابق وأخذه إلى مركز الشرطة لجراء مقابلة إذا ثبت وجود جريمةحياتك  ك / شريك حيات احتجاز شريك  •

 شريكك الشابق  / شريككوما يحدث مع  -ا سيحدث بعد ذلك ّم عإرشادك  •

االغتصاب في   أزمةو  االسكتلندي  النسائي الدعمو ،  دعم الضحايا في اسكتلندااملحلية وخدمات الدعم مثل  تأييدبإذن منك ، إحالتك إلى مجموعات ال •

 للحصول على الدعم العملي والعاطفي اسكتلندا

السابق. إذا كان من املحتمل أن تؤدي قضيتك إلى اتهامات جنائية ، فسيتم  حياتك  ك / شريك حيات عندما يكون هناك أدلة كافية ، ستقوم الشرطة باعتقال شريك 

 :الذي سيقوم بما يليو  (VIA) الضحايا مشورةعلومات و امل مسؤولتقديمك أيًضا إلى 

 قضيتك بقيك على اطالع بسير ي •

 معلومات عن نظام العدالة الجنائيةيعطيك  •

 اتخذت لحمايتكالخطوات التي عن  يخبرك •

 اتصال بمنظمات الدعم التي يمكنها مساعدتكضعك على ي •

  عن العنف املنزليللمضايقة أو الترهيب ألنك أبلغت  ينالشرطة على الفور إذا شعرت أنك تتعرض ي أخبر 

 

 

 

 

 

 

اكةش  أبردينشر رأةالعنف ضد امل ر  



 

 عن العنف املنزلي )املعروف أيًضا باسم "قانون كلير"( كشفلمخطط ا

 

"حق السؤال". إذا  ذلك  يسمىو شريك الجديد أو السابق أو الحالي  ماض عنيف. للبموجب هذا املخطط ، يمكنك أن تطلب من الشرطة التحقق مما إذا كان 

عن  كشفعن املعلومات. يمكن ال امكانية الكشف بعين العتبار الشرطة تأخذس ، في الحياة أظهرت السجالت أنك قد تكون عرضة لخطر العنف املنزلي من شريك 

 .وضرورًيا قذلك قانونًيا ومتناسالقيام ب إذا كاناملعلومات 

 

ا ، مثل صديق أو فرد من العائلة ، من تقديم طلب 
ً
ا ثالث

ً
ن "الحق في السؤال" أيًضا طرف

ّ
 نشر مرة أخرى ، يمكن للشرطةو نيابة عن شخص يعرفه.  كشفال يمك

 .ا قذلك قانونًيا وضرورًيا ومتناسالقيام باملعلومات إذا كان 

 

 :يمكنك القيام بذلك عن طريقو عن العنف املنزلي ، يرجى االتصال بالشرطة.  كشفمن أجل تقديم طلب بموجب مخطط ال

 

 العنف املنزلي(ال تنطبق إذا كنت بحاجة إلى مغادرة منزلك هرًبا من  19 -كوفيد تعليمات العزل املنزلي نتيجة لـ) زيارة مركز شرطة •

 101 هاتفيا بالرقم االتصال •

 أحد أفراد الشرطة في الشارع معالتحدث  •

  

ابيان ) ايزس غر  (RCG) أزمة االغتصابمنظمة غرامبيان ملواجهة ريب كر

  

هي منظمة تطوعية تقدم الدعم العاطفي املجاني والسري للناجين ، الذين تزيد أعمارهم  RCG (منظمة غرامبيان ملواجهة أزمة الغتصابريب كرايزس غرامبيان )

  .ية العنف املنزلييكوالذين تعرضوا للعنف الجنس ي في أي وقت من حياتهم ، بما في ذلك العنف الجنس ي الذي يحدث كجزء من دينامعاًما ،  13عن 

قوده احتياجات األفراد وظروفهم. تمجموعة متنوعة من الدعم املتخصص الذي   RCG (منظمة غرامبيان ملواجهة أزمة الغتصاب ريب كرايزس غرامبيان) تقدم

متطوعين ، في بيئة آمنة توفر للفرد املساحة والوقت للتحدث عن تجربته دون  الذين إما يتقاضون أجورا أو م تقديم الدعم من قبل عمال الدعم املدربين و يت

 .الحكم عليه

، والعمل  تأييد)الدعم ، وال ة الغتصابمنظمة غرامبيان ملواجهة أزم سيتم دعوة الناجين لحضور موعد أولي ملعرفة املزيد عن الخدمات التي يمكن أن تقدمها

 لوجه أو  منظمة غرامبيان ملواجهة أزمة الغتصاب وراق ، وطرح أي أسئلة قد تكون لديهم. تقدممعالجة األ الجماعي( ، و 
ً
الهاتف أو  من خالل الدعم العاطفي وجها

أيًضا  منظمة غرامبيان ملواجهة أزمة الغتصاب أشكال الدعم األنسب لهم. لدىالبريد اللكتروني أو مؤتمرات الفيديو لتمكين الناجين من اختيار أي شكل من 

الناجين طوال عملية العدالة الجنائية ، بغض النظر عما إذا كان شخص ما  حاماةعاًما. تدعم خدمة امل 25و  13خدمة خاصة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

مجموعات مختلفة تعمل على (  منظمة غرامبيان ملواجهة أزمة الغتصاب  ريب كرايزس غرامبيان) يفكر في البالغ ، أو قد أبلغ بالفعل أو سيذهب إلى املحكمة. لدى

 .لومات حول العمل الجماعيملزيد من املع امدار السنة. يرجى االتصال به

من اتخاذ  ينتزويد الفرد بمعلومات عن القانون والصحة وأي قضية أخرى تتعلق بالعنف الجنس ي لتمكين الناجي منظمة غرامبيان ملواجهة أزمة الغتصابيمكن لـ

ذي يجب اتخاذه  للمض ي قدما طريقالقرار مستنير بشأن 
ّ
ال



 

 .أي منظمات أخرى قد تكون قادرة على تقديم الدعم املناسب الحتياجات األفراد األخرى حسب االقتضاء جه إلىخيار التو  من نجى ، سيتم منح بالضافة إلى ذلك 

ايزس غرامبيانيمكنك االتصال ب -للعنف الجنس ي  تعرضإذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد تعرضت أو ت   مشكلةنظمة غرامبيان ملواجهة م) ريب كر

 :بأي من الطرق التالية  RCG (االغتصاب

 590932 01224هاتف: 

   info@rapecrisisgrampian.co.uk: البريد اإللكتروني

   www.rapecrisisgrampian.co.uk: املوقع اإللكتروني

 AB11 6HJ    -    112 Crown Street, Aberdeen, AB11 6HJشارع كراون ، أبردين ،  112العنوان: 

 RapeCrisis Grampian :   فيسبوك ال

 

 

 بعض مع العمل  خدمات

  

ال توجد وكالة واحدة أو محترف واحد لديه صورة كاملة عن حياة ضحية العنف املنزلي، ر املتعلقة بالعنف املنزلي على مبدأ أنه  يتستند األولويات الستراتيجية ألبردينش

 .الجناة محاسبةالسالمة و  من زيادةلأن تعمل الوكاالت مًعا بشكل فعال ومنهجي لهم  ولكن سيكون لدى العديد منها رؤى حاسمة بالنسبة لسالمتهم. من امل

دعمنا الروتيني في مجاالت العنف    همعلى البالغين الذين ال يكفي MARAC ركزحيث تر.  يفي أبردينش  مكرسة   (MARAC) تإن مؤتمرات تقييم املخاطر متعددة الوكاال 

 .ينطبق فقط عندما يكون هناك خطر كبير من األذى الشديد أو القتل MARAC املنزلي أو الزواج القسري أو العنف القائم على الشرف. وبعبارة أخرى ، فإن

 وكاالتلدى  املخاطر املحددة من خالل خطة عمل  تسيير  ييم املخاطر و ، يجتمع ممثلو الوكاالت املحلية لتق  MARAC   مؤتمرات تقييم املخاطر متعددة الوكاالت أثناء  

من خالل استكمال أداة محددة لتقييم املخاطر ، غالبا من قبل الشرطة. تسعى هذه األداة إلى جمع وتحليل قد تّم تحديدها . وتكون الحاجة إلى املؤتمر متعددة

 .ا الضحايا من قبل األفراد األكثر خطورةواجههاملخاطر العالية التي ي عنالوكاالت  تبلغديد ؛ و املعلومات من الضحايا ؛ تحديد أولئك املعرضين لخطر ش

  

 الحفاظ على سالمتك

 .999رقم الب واإلى مساعدة ، فاتصل ون إذا كنت أنت أو أطفالك في خطر مباشر وتحتاج

 .ه هو أن العنف املنزلي ليس خطأكيذكر تتأن أهم ش يء يجب 

 :بامكانك من العنف املنزلي ، فلديك خيارات.  نتعانيإذا كنت 

 العنف املنزليإبالغ الشرطة عن  •

 الشخص الذي يؤذيك يرحل يجعلامنزلك أو  ةغادر م •

عن خياراتك مع شخص من منظمات الدعم التحّدث •
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عن  الحق في السؤالاعطائهم )قانون كلير كما هو مذكور أعاله( إلى منع العنف املنزلي من خالل تمكين كل من الرجال والنساء ب في السؤال  يهدف مخطط الحق

 .اتعسفأن يكون الشخص مانشغاالت تخص امكانية خلفية شريكهم أو شريكهم املحتمل أو شخص على عالقة مع شخص يعرفونه ، وهناك 

 :إساءة معاملة شخص ما ، فلديك الحق في سؤال الشرطة عن خلفيةإذا كنت قلًقا بشأن 

 في الحياة شريكك  •

 محتمل حياة شريك  •

 شخص على عالقة بشخص تعرفه )مثل صديق أو قريب أو جار( •

 

بعين  الشرطة اخذستفالشخص معرض للخطر ،  إلى أّن تشير إذا أظهرت فحوصات الشرطة أن الفرد لديه سجل من السلوك التعسفي ؛ أو توجد معلومات أخرى 

 .ضحية املحتملةلللحماية  الذين من شانهم أن يقّدموا امشاركة هذه املعلومات مع الشخص )األشخاص(  العتبار امكانية

 :اذلك. يمكن أن يكون يإيجاد مكان لإلقامة قبل أن تذهب يرة املنزل ، فحاولإذا قررت مغاد

 شريكك هنا( بعيدا عن مع األصدقاء أو العائلة )إذا كنت تعتقد أنك ستكون بأمان •

 في ملجأ •

 املجلس يقّدمهسكن مؤقت  في •

  Shelter Scotlandسكاناال أو خط املساعدة الخاص ب  1234 027 0800رقم العلى  والزواج القسري في اسكتلندا عنف املنزليالببخط املساعدة الخاص  ياتصل

 .للحصول على املشورة بشأن العثور على مكان آمن لإلقامة  4444 800 0800 الرقم  على )ملجأ اسكتلندا( شيلتر سكتلندا 

 .البقاء في منزلك بعد االنفصالاملزيد حول  ييعتمد على الحقوق التي لديك للعيش في منزلك. اكتشف األمر الذييغادر منزلك. حياتك ك من جعل شري يقد تتمكن

ملجأ أو في نزل أو  ينتعيش إذا كنت في الشوارع ، مع األصدقاء أو العائلة لفترة قصيرة أو  يإذا لم يكن لديك مكان دائم لإلقامة )على سبيل املثال إذا كنت تنام

بشأن كيفية دعمك  ةقلق ي. إذا تغير وضعك املالي بعد مغادرة شريكك ، فقد تكونلمجلس املحليمصلحة االسكان لطلب للمشردين إلى فندق( ، يمكنك تقديم 

ه وحدك. تللنفسك أو ألطفالك 
ّ
ألنك اآلن شخص حصول على االستحقاقات من املطالبة بال يعلى سبيل املثال قد تتمكنفتوفر املساعدة بشأن املال ، حيث أن

 .أو منحة أزمة إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية طارئة بمفردك

أمر محكمة يمنعهم من  تطلبي  اصدار  منع  عليه  وهو في منع شريكك من االقتراب من منزلك أو التصرف بطريقة مسيئة تجاهك ، فيمكنك أن  ينإذا كنت ترغب

 .بأشياء معينةالقيام 

 .اللكتروني شيلتر اسكتلندا  موقع بزيارة  يمو ق  اتخاذ الجراءات القانونيةاملزيد حول  ملعرفة

تحمل  يولكنك ال تستطيع محاٍم أن تنهي عالقتك بشكل دائم. إذا كنت بحاجة إلى مشورة قانونية من  ينفي الطالق أو حل شراكتك املدنية إذا كنت تريد يقد ترغب

.مساعدة قانونيةمن الحصول على  يالرسوم ، فقد تتمكن



 لسوء املعاملة  ت\تعرضما إذا  ة\مساعدة صديق

 .على الفور  999رقم الإذا كان هناك شخص ما معرض لخطر األذى املباشر ، يرجى االتصال ب  

املذكورة أعاله للحصول على  نظمات، فيمكنك االتصال بأي من امل العنف املنزليأنه يعاني من ين بشخص تعتقد ةأو فرًدا من العائلة معني ةإذا كنت صديق

 .املشورة

 اأوقات أن تختارواحاولوا  ،مستعدين للحديث  ايكونو قد ال مع أنهم .  وجود أشياء ليست على مايراممن إساءة معاملة صديق ، أخبره بأنك الحظت  ةإذا كنت قلق

 .ذلك يرغبون في  ا كانو التحدث إذا  يمكن لهم خاللها هادئة 

 :العنف املنزلينه يعاني من أعلى شخص   أطلعك إذا 

 على عدم إلقاء اللوم عليهم ي، واحرص  ياستمع •

 يتطلب قوةفي املعاملة  القرار بأن التحدث إلى شخص ما بشأن التعرض لإلساءةب يمو ق •

 هم للتحدث إذا لم يرغبوا في ذلكيهم الوقت للتحدث ، لكن ال تدفعيامنح •

 بأنهم في وضع مخيف وصعب  ياعترف •

 بأن ال أحد يستحق التهديد أو الضرب ، على الرغم مما قاله املعتدي هم يأخبر  •

 لهم باتخاذ قراراتهم بأنفسهم  ياسمحعلى التعبير عن مشاعرهم و  هميشجع - لك ونهم أصدقاء ك لهم الدعم  يقّدم •

 فهذا قرارهم -منهم ترك العالقة إذا لم يكونوا مستعدين  يال تطلب •

 الطبيب العام  عليهم الذهاب إلى املستشفى أو  يإذا كان األمر كذلك ، اعرض  -ما إذا كانوا قد أصيبوا بأذى جسدي  ياسأل •

 العتداء للشرطة إذا اختاروا ذلكالبالغ عن اهم على يساعد •

 . على استعداد لتقديم معلومات عن املنظمات التي تقدم املساعدة لألشخاص الذين يعانون من العنف املنزلي ينو ك •

 

افة شائعة  20فهم العنف املنزلي: ت  خر

 .تحدى أكثرها شيوًعا أدناهنهناك العديد من األساطير املحيطة بالعنف املنزلي ، لكننا  

 1رقم  األسطورة

 يحدث فقط للنساء الفقيرات في املناطق املتهدمة

 وأيا كان نمط حياتهنيحدث العنف املنزلي للنساء من جميع األعمار واألعراق 

 



 2رقم   األسطورة

 الكحول واملخدرات من أسباب العنف املنزلي

 الجناة هم سبب العنف املنزلي. ال يمكن استخدام املخدرات والكحول لنكار املسؤولية

 

 3رقم  األسطورة

 بعض النساء يستحقونه

 ، بغض النظر عن الطريقة التي ربما تصرفوا بها  أن يكون عرضة لسوء في املعاملة ال أحد يستحق

 

 4األسطورة رقم 

 تغادر  فقطفعلى املرأة أن لو كان األمر بهذا السوء ، 

 هناك العديد من األسباب التي تمنع النساء من املغادرة بما في ذلك الخوف والعار والذنب واألمل والحب

 

 5رقم  األسطورة

 ال بد أنها استفزته

 أن الجاني مسؤول دائًما عن الساءة ي املهم أن تتذكر من 

 

 6رقم  األسطورة

ه جسدًيا ، فاألمر  إذا لم يكن 
ّ
 بعنف منزلي ليس  إن

 اوكذلك عنيف اوجنسي اومالي اونفسي امهينيمكن أن يكون قهر و السيطرة و يخص الو  اوعاطفي الفظي يكون العنف املنزلييمكن أن 

 

 7رقم  األسطورة

 خلف األبواب املغلقة يجب أن يبقى هناكما يدور 

 هالعنف املنزلي هو عمل إجرامي ويجب على الناس التحدث عنه لوقف

 

 8األسطورة رقم  

 الشك من أّن ذلك كان فقط  خصام منزلي يحدث لكل األزواج 

 أن 
ً
 ةعاطفياساءة أو  اعنفحدة النزاع ليصبح تصاعد تليس من املقبول أبدا

 

 9رقم  األسطورة

 مثلما يعاني العديد من الرجال من العنف املنزلي 

تي . من الناحية الحصائية ، تعاني النساء من املزيد من حاالت العنف املنزلي و الجندري  إن العنف املنزلي جريمة من النوع االجتماعي
ّ
 جاليرتكبها الرّ ال

 

 10رقم  األسطورة

 ويسهل اكتشافهمالجناة هم دائما رجال سيئون وعنيفون 

 الخارج بما في ذلك األصدقاء والعائلة وزمالء العملمن في يعيش معظم الجناة حياة طبيعية على ما يبدو ولديهم مهارة في إخفاء سلوكهم ع

  

 11رقم  األسطورة

 فقط ألنه يس يء معاملة شريكه ال يعني أنه أب س يء

 املنزلي يمكن أن يتعرضوا للصدمات على املدى الطويل وهم أيضا ضحايا لساءة معاملة األطفالاألطفال الذين يشهدون أو يتعرضون للعنف 

 

 12رقم  األسطورة

 تكذب فال شّك من أّنها لم تخبر أحدا عندما بدأ األمر لذلك 

 نتخفي العديد من النساء الحقيقة ألنهن يشعرن بالخوف والخجل أو يعتقدن أن اللوم يقع عليه



 

 13قم ر  األسطورة

 في بعض األحيان يقع اللوم على األشخاص الذين يعانون من العنف املنزلي

 ال يقع اللوم على الناجيات من العنف املنزلي ؛ يجب أن يتحمل الجاني املسؤولية دائما

 

 14رقم  األسطورة

 حدوث العنف املنزلييتسبب األطفال أحياًنا في 

 أبدا خطأهمذلك ، وليس  األطفال على أحد الوالدين املسيئيناليسيطر 

 

 15 رقم سطورة األ 

 العنف املنزلي ليكونوا ضحايا أو مسيئين  في بيئة من يكبر األطفال الذين يعيشون 

تسفر عامل خطر ولكن العديد من هؤالء األطفال يكبرون لصد العنف ألنهم رأوا مباشرة مدى الصدمة التي يمكن أن فيه عنف منزلي يمكن أن يكون النمو في منزل 

 الطفولة كأعذار من قبل الجناة  تجارب. ال يمكن استخدام عن ذلك 

 

 16رقم  األسطورة

 ن األطفالعيمكن للبالغين إخفاء العنف املنزلي 

جسدية. سيعاني األطفال والشباب من الصابات ال أحد الوالدين أو حزن حتى إذا كان الطفل ال يرى العنف أو الساءة ، فال يزال بإمكانه سماع الصراخ ومالحظة 

 العنف املنزلي

 

 17رقم  األسطورة

 صوابالعنف املنزلي هو مجرد فقدان مؤقت لل

 زاج ، إنه يتعلق بالسيطرة املستمرةالعنف املنزلي ال يرتبط بإدارة الغضب أو امل

 

 18رقم  األسطورة

 يحدث العنف املنزلي في بعض الثقافات واملجتمعات أكثر من غيرها

 هيمكن أن يحدث العنف املنزلي ألي شخص بغض النظر عن العرق أو الدين أو التعليم أو مقدار املال لدي 

  

 19رقم  األسطورة 

 كأس العالميزداد العنف املنزلي خالل 

لعنف الجسدي ، من يحدث العنف املنزلي على مدار السنة وسيستمر حدوثه بغض النظر عن نتائج كرة القدم. في حين أن الشرطة قد تشهد زيادة في التقارير عن ا

 .املهم أن نتذكر أن العنف املنزلي هو نمط مستمر من السلوك املسيطر

 

 20رقم  األسطورة

 ض عقليامري الجاني أن من  الشك 

 .وقد أظهرت األبحاث أن نسبة املصابين بمرض عقلي ليست أعلى من املجتمع ككل

  



 جهات اتصال إضافية وأرقام مفيدة

  

 خط املساعدة الخاص بالعنف املنزلي والزواج القسري في اسكتلندا

 (ساعة 24 على مدار الـ خدمة)  1234 027 0800

 .الزواج القسري أو العنف املنزلي عاني من ودعم سري ألي شخص يوفر معلومات ي

 

 دعم الضحايا اسكتلندا 

 مساًء( 8صباًحا إلى  8)من االثنين إلى الجمعة ، من   0800 160  1985 هاتف:ال

ائم والشهودي  وفر املعلومات والدعم لضحايا الجر

. 

 الدعم النسائي االسكتلندي 

 6606 226 0131ف :     هاتال

هم السابق. يمكنهم التوصية  حيات  هم أو شريكحيات قدم املشورة والدعم واإلقامة اآلمنة للنساء )وأطفالهن( الذين تعرضوا لسوء املعاملة من قبل شريكي

 .باملجموعات املحلية

 .قدر اإلمكان ب الخطوات العملية التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على سالمتك أنت وأطفالك  أيًضا في  االسكتلندي النسائيدعم يمكن أن تساعدك منظمة ال

 

ايزس سكوتلند   ( أزمة االغتصاب اسكتلندا )–ريب كر

مساعدة ألزمة االغتصاب ويقدم الدعم عبر البريد ا للأيام في األسبوع( يوفرخط 7مساًء حتى منتصف الليل ،  6) 02 03 01 0800 تف: خط الدعم الوطني الها 

اكز أزمات االغتصاب املحلية أو الخدمات األخرى للحصول على  ضعوك العنف الجنس ي. يمكنهم أيًضا أن ييعاني من اإللكتروني ألي شخص  على اتصال بمر

 .الدعم املستمر

 

 شاكتي دعم املرأة 

     0131 2399  475 الهاتف: 

 .واألطفال والشباب الذين يعانون ، أو الذين عانوا ، من العنف املنزلي   (BME) األقليات العرقيةمن   السود لنساءلمساعدة 

 

 للنساءريف غهيمات  دعم 

  0859 353 0141هاتف: ال

 .العرقية الذين يعانون من العنف املنزلي أو الذين عانوا منهيقدم املشورة والدعم وأماكن اإليواء املؤقت اآلمن للنساء والشباب اآلسيويين والسود واألقليات 



 الجنس ي ومغايري الهوية الجنسيةامليل الذي يعاني منه املثليات واملثليين وثنائيو  للعنف املنزلي خط املساعدة الوطني 

 5428 999 0800أو   5428 999 0300هاتف: ال

 .للمثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجنس ي ومغايري الهوية الجنسية الذين يعانون من العنف املنزلي أو الذين عانوا منهيقدم املساعدة والدعم 

 

 مركز حقوق املرأة االسكتلندية 

 مساًء( 4.30مساًء حتى  1.30)كل يوم أربعاء ، من الساعة  789 010 08088  خط املساعدة عبر اسكتلندا: 

 .االتجار بالبشرو الزواج القسري و  املطاردةو  االغتصابقانونية مجانية للنساء املتضررات من العنف ، مثل العنف املنزلي و مساعدة 

 

 (في اسكتلندا يعانون من سوء املعاملةلرجال الذين ا)  AMIS أميس  

  0327 801 0808: هاتفال

اتف  ي املنزلي. اتصلدعم الرجال الذين يعانون أو عانوا من العنف ت ا من الخطوط األرضية ومعظم الهو
ً
بخط املساعدة السري )يمكنك االتصال مجان

اتير الهاتف املفصلة( أو  .عن خدمة محلية بالقرب منك  يابحث املحمولة في اململكة املتحدة ، وال يظهر في فو

 

 رجال املشورة لل خط 

  0327 801 0808 : هاتفال

 يعانون من العنف املنزلي من شريكهم الحالي أو السابقللرجال الذين 

 

املجموعات  في  الحياة اجتماعية  يقودها الناجون وتعمل على وضع حد إلساءة معاملة شريك هي منظمة عدالة  TheNetworkLaRed: تووركالريد اذي ن

 بزيارة ومي ق املزيد  ملعرفة. البولياموريين والكوير  و  البي دي أس أم الجنسية و مثليات واملثليين ومزدوجي امليل الجنس ي ومغايري الهوية املجتمعاتية لل

www.tnlr.org 

 

 تقدم خدمات مباشرة للناجي فورج : فورج
ً
 وغير املطابقين للجنس وغير ثنائيي  نهي منظمة وطنية ملناهضة العنف ضد املتحولين جنسيا

ً
من املتحولين جنسيا

  النوع الجندري 
ً
 من  باإلضافة إلى توفير التدريب واملساعدة التقنية ملقدمي الخدمات في جميع أنحاء البالد الذين يعملون مع الناجين من املتحولين جنسيا

   forward.org-www.forge املزيد على واملطاردة. تعرف على  الغراميوالعنف املنزلي و  الجنس ي االعتداء

 

، تحدث إلى مستشار  1111 0800رقم البنا على  ي ، اتصل قضاياعلى املساعدة واملشورة بشأن مجموعة واسعة من ال ي احصل -  تشايلدالين )خط األطفال(

  .على لوحات الرسائل  اعالنا  نشر اعبر اإلنترنت ، أرسل بريًدا إلكترونًيا أو 

  

  

  

  

اكة ش   أبردينشر رأةالعنف ضد امل ر  
 

http://www.forge-forward.org/

