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 ماذا سیفعل طبیبي العام اآلن؟

 ما الذي یمكنني القیام بھ؟

 ما ھو؟
یظھر التعّسف والعنف المنزلي واألسري بأشكال عدیدة. ھذا النوع من العنف ال یمیّز ویحدث في جمیع أنواع العالقات والمجموعات الثقافیة.

 ویمكن أن یكون العنف والتعّسف جسدیاً أو عاطفیاً أو نفسیاً أو مادیاً أو اجتماعیاً. وھو لألسف شائع في المنزل وغالباً ما یكون مخفیاً. ولكن ال أحد یجب أن یعیش في
خوف من شریكھ أو أفراد أسرتھ

.لیس من السھل الحدیث عن ھذا النوع من العنف. لكن الحدیث ھو الخطوة األولى نحو إحداث تغییر دائم

 ما ھي وسائل الدعم المتاحة؟

• فكروا في اإلحالة إلى خدمة العنف المنزلي للحصول على الدعم 
• ضعوا خطة للسالمة بمساعدة الطبیب العام 
• ال تّدعوا أن إصاباتكم لیست سیئة كما یبدو  

• فّكروا في سالمة األطفال أو أفراد األسرة اآلخرین  
 • كونوا صادقین وصریحین في التحدث عن العنف، وإصاباتكم، وعما یحدث في المنزل  

  • كونوا على علم بأن العنف غالباً ما یزداد سوءاً مع مرور الوقت - كلما تصّرفتم أبكر كلما كان ذلك أفضل 
• حددوا موعداً آخر مع الطبیب العام حتى تتمكنوا من التحدث عن حالتكم   

 بمن تتصلون إذا كنتم ال
تشعرون باألمان؟

 إذا كنتم تعتقدون أنكم في خطر
 التعّرض لألذى الوشیك، اتصلوا

 بشرطة نیو ساوث ویلز على الرقم

000

 إذا كنتم ال تستطیعون العودة إلى
 المنزل، تحدثوا إلى مرشد لحاالت

الطوارئ على

خط العنف المنزلي (24 ساعة)

 1800 656 463 

1800 RESPECT 

1800 737 732

ھناك العدید من أشكال الدعم المتاحة لضحایا التعّسف والعنف المنزلي واألسري
Crisis support الدعم في األزمات   

 خدمة شرطة نیو ساوث ویلز: یمكن للشرطة أن تساعد في التخطیط للسالمة. اطلبوا التحدث
 إلى موظف التنسیق الخاص بالعنف المنزلي المدّرب على ھذه المسائل

 خط العنف المنزلي: یقدم ھذا الخط المشورة في حاالت األزمات والمساعدة إذا كنتم بحاجة إلى
  مكان للبقاء فیھ في حاالت الطوارئ. ھاتف

1800 RESPECT: مشورة عبر الھاتف واإلنترنت حول العنف المنزلي
 ھاتف  

 Cultural support الدعم الثقافي
  Migrant Resource Centres  مراكز موارد المھاجرین 

refugeecouncil.org.au لمعرفة أقرب مركز إلیكم زوروا الموقع
  Immigrant Women Speakout  صوت النساء المھاجرات  

 ھاتف                    أو زوروا الموقع         

(Legal support services) خدمات الدعم القانوني
المركز القانوني للنساء من السكان األصلیین

 Wirringa Baiya Aboriginal Women’s Legal Centre
 ھاتف                         أو زوروا الموقع :

خدمة مساعدة النساء في المحكمة في قضایا العنف األسري
 Women’s Domestic Violence Court Assistance Service

 ھاتف                             أو زوروا الموقع 
 مشروع العالقات اآلمنة: ھاتف

  iclc.org.au  أو زوروا الموقع 
الخدمات القانونیة للمرأة في نیو ساوث ویلز

 Women’s Legal Services NSW
ھاتف                                 أو زوروا الموقع

 خط المشورة القانونیة بشأن العنف العائلي
Domestic Violence Legal Advice Line

ھاتف speakout.org.au

ً  لقد سبق وتحدثتم إلى الطبیب العام عن العنف أو إساءة المعاملة في المنزل. تذكروا أن عیادة الطبیب ھي دائما
مكان آمن وداعم. وھذا ینطبق ما إذا كان العنف قد حدث بالفعل أو إذا كنتم تعتقدون أنھ قد یحدث یوماً ما
تحدثوا إلى الطبیب العام حول دعم العنف المنزلي والعائلي. ھناك مقدمو خدمات في المجتمع للمساعدة

باإلضافة إلى مساعدتكم في الحصول على الدعم، سیقوم الطبیب العام بما یلي:
 • منحكم مكاناً آمنا للحدیث

 • مساعدتكم في العثور على المساعدة العاجلة إذا لزم األمر
 • إعطائكم معلومات عن حقوقكم إذا تركتم شریك الحیاة 

• إخطار الشرطة بعد الحصول على موافقتكم 
 • إحالتكم على وجھ السرعة للحصول على الدعم الفوري إذا لزم األمر

 سوف یساعدكم الطبیب العام أیضاً على وضع خطة للسالمة. یمكنكم الرجوع إلى ھذه الخطة إذا ازداد العنف في
المنزل سوءاً. یمكنكم أیضاً استخدام ھذه الخطة في حاالت الطوارئ، أو إذا كنتم بحاجة إلى مغادرة المنزل بسرعة

.
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1800 656 463

1800 737 7321800respect.org.au أو زوروا الموقع

wirringabaiya.org.au 1800 686 587

 1300 888 529victimsa.org
 9332 1966

1800 801 501wlsnsw.org.au

 1800 810 784  9365 8022

 التعّسف والعنف المنزلي
 واألسري

ورقة معلومات للمرضى
صدرت في أبریل/ نیسان  2018

https://1800respect.org.au/
https://www.refugeecouncil.org.au/
https://speakout.org.au/
https://www.wirringabaiya.org.au/
https://www.victimsa.org/
https://www.iclc.org.au/
https://www.wlsnsw.org.au/


ورقة معلومات للمرضى

 ھل ترید الحصول على المزید من المعلومات؟

 إخالء مسؤولیة
 ھذه المعلومات مخصصة لیطلع علیھا األشخاص الذین تم

 تشخیصھم من قبل طبیبھم. وھي لیست مصممة لیتم
استخدامھا لتشخیص حالة أو كبدیل للرعایة الطبیة المستمرة

 أوراق المعلومات الصادرة عن دلیل الموارد
 الصحیة معتمدة من قبل اللجنة االستشاریة

 المجتمعیة التابعة لشبكة الصحة األولیة في جنوب
غرب سدني واألطباء العامین المحلیین

 ما ھي األسئلة التي ینبغي أن أطرحھا على طبیبي العام؟
لكیف یمكنني الحصول على الدعم القانوني إذا تركت شریكي؟

ماذا لو اكتشف شریكي ھذا الحدیث؟
ما ھي حقوقي؟

كیف یمكنني الحصول على الدعم المالي إذا تركت شریكي؟
أین یمكنني الذھاب إذا كنت ال أشعر باألمان ألعود إلى المنزل؟

ماذا أفعل إذا تصاعد العنف؟
ماذا أفعل إذا تم تھدیدي بسالح؟

ماذا لو كنت ال أشعر باألمان أنا أو أطفالي؟
كیف یمكنني وضع خطة للسالمة؟

.

 التعّسف والعنف المنزلي واألسري

 Counselling and support services  خدمات المشورة والدعم 
خدمة العنف العائلي في                                          ھاتف

 خدمة اإلرشاد
Benevolent Society Domestic Violence Services (Macarthur)خدمات العنف المنزلي للجمعیة الخیریة  

 ھاتف                      أو زوروا الموقع :
   Creating Links (Bankstown)  ھاتف    

The Gender Centre
Lifecare (Bankstown and Macarthur)

    theline.org.au ھاتف:                       أو زوروا الموقع  The Line
      mensline.org.au أو زوروا الموقع                                Mensline Australia

(Victim Services)  خدمات الضحایا

 Accommodation and refuge services خدمات اإلقامة والملجأ 
argylehousing.com.au ھاتف                      أو زوروا الموقع    Argyle Housing (Macarthur)

    humecha.com.au ھاتف                   أو زوروا الموقع   Hume Housing (Fair�eld)
  housing.nsw.gov.au   ھاتف                       أو زوروا الموقع Link2Home

domesticviolence.nsw.gov.au   لمزید من المعلومات حول العنف المنزلي، یرجى زیارة الموقع    
ولالطالع على تفسیر للعنف المنزلي، اقرأوا ما ھو العنف المنزلي؟ من إعداد دائرة األسرة والمجتمع في نیو ساوث ویلز. تتوفر المعلومات على الموقع التالي

community.nsw.gov.au
 لالطالع على تجربة األطفال للعنف العائلي والتشرد، اقرأوا من خالل عیون الطفل: تجارب األطفال من العنف العائلي والتشرد

 متوفر على الموقع   nwhn.net.au   (Barwon South West Homelessness Network شبكة التشرد) 
 للحصول على شرح عن العنف تجاه الوالدین من قبل األبناء البالغین، یرجى زیارة خدمة موارد العنف المنزلي في شمال كوینزالند

(North Queensland Domestic Violence Resource Service) nqdvrs.org.au
Another Closet anothercloset.com.au   للحصول على معلومات حول العنف األسري في عالقات المثلیین، زوروا 

(Resources for Aboriginal and Torres Strait Islander People)   موارد للسكان األصلیین وسكان جزر مضیق توریس 
creativespirits.info  للحصول على معلومات حول العنف المنزلي والعائلي، زوروا الموقع 

spiritdreaming.com.au  لفھم العنف األسري بشكل أفضل، زوروا الموقع 
whatsupwithmymob.com.au  للحصول على الموارد عن الصدمة عبر األجیال، زوروا الموقع 

Green Valley (Liverpool) 1800 111 146
 (ACON Counselling for LGBTI) ھاتف                    أو زوروا الموقع acon.org.au 9206 2000

benevolent.org.au 4633 3777
creatinglinks.org.au  أو زوروا الموقع7700 8713

7599gendercentre.org.au 9519 ھاتف                     أو زوروا الموقع
baptistcare.org.au ھاتف                    أو زوروا الموقع   8713 4333

 1800 695 463
978 789 1300 ھاتف

victimsservices.justice.nsw.gov.au  5511 8688 ھاتف أو زوروا الموقع

4627 0002
 9722 4300

 1800 152 152

https://www.acon.org.au/
https://www.benevolent.org.au/services-and-programs/family-parenting-support/domestic-and-family-violence-support
https://creatinglinks.org.au/
https://gendercentre.org.au/
https://baptistcare.org.au/domestic-and-family-violence
https://www.theline.org.au/
https://mensline.org.au/family-violence/
https://www.victimsservices.justice.nsw.gov.au/
https://argylehousing.com.au/
https://www.humehousing.com.au/
https://www.nsw.gov.au/life-events/living-nsw/if-you-need-emergency-accommodation/if-youre-experiencing-family-or-domestic-violence
https://www.facs.nsw.gov.au/domestic-violence
http://nwhn.net.au/Home.aspx
https://nqdvrs.org.au/
https://creativespirits.info/
http://www.anothercloset.com.au/
https://www.whatsupwithmymob.com.au/



