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  تي لمساعدة النساءشاآ
  

األطفال باإلضافة إلى   الآلتي ينتمين لألقليات العرقية هي منظمة تقدم الدعم للنساءالنساء لمساعدة تيشاآإن 
أزواجهم، شرآائهم السابقين /ن من العنف المنزلي الممارس من قبل شرآائهم هاربو هميعانون أوالذين والشباب 

  .منزلأو أفراد األسرة اآلخرين في ال/و
  

  :هل أنتم أو أي شخص تعرفونه معرضون ألي مما يلي

 الضرب؟ •
 الدفع أو الرآل؟ •
 الشتائم؟ •
 التهديد؟ •
 ؟ عاطفيا أو جسديا على ممارسة الجنساإلرغام •
 اإلحتجاز في منازلكم؟ •
 عدم السماح برؤية العائلة أو األصدقاء؟ •
 القلق من الزواج باإلآراه؟ •
 قلق بشأن ختان اإلناث؟ •
 ؟العائلة التي تعيشون معهاسيئة من قبل ة التعرض لمعامل •
 لتخلي عنكم خارج البالد؟التهديد با •
  

تكونوا بأمان وأن  من حقكم أن .م تلقي المساعدة منايمكنك ي شخص آخر تعرفونهألو م أإذا آان هذا يحدث لك
  .تشعروا به

  
 يمكنكم اآتيبشإلى اإلتصال فباإلضافة . ا آنتم تعانون من العنف المنزلي فال تخافوا من طلب المساعدةإذ
  .تحدث بجرأة إلى طبيبكم، الزائرة الصحية، أو عامل الرعاية االجتماعيةال
  

  : التاليةالخدماتي تقدم شاآت

 مسكن آمن مؤقت والدعم الالحق •
 .الخ ... التوظيفو واإلسكاناإلعانات والحقوق القانونية حول معلومات الدعم العملي و •
 العاطفيالدعم  •

  
ومازلتم لم تقرروا بعد ستفادة من دعمنا التوعوي للنساء واألطفال إذا آنتم تعيشون خارج مدينة إدنبره ويمكنم اإل

  .ما إذا آنتم ستطلبون المساعدة إزاء العيش تحت اإليذاء
 

  .وهناك دعم بتابعة النساء واألطفال الذين ترآوا الملجأ أو أي مسكن مؤقت
  

  .ليزيةلغة إضافة إلى اللغة اإلنج 20 من  أآثرشاآتييتحدث العاملون في 
  

 9.30  من اإلثنين إلى الجمعة بينمتواجدون نحن -  2399 475 0131يمكنكم اإلتصال بنا على رقم الهاتف 
  .999رقم الإن آنتم في حالة خطر مباشر الرجاء االتصال ب: وتذآروا.  مساًء5صباحًا و 

  
  : العنف المنزلي على الرقم التاليضدالخط الوطني اإلسكتلندي للمساعدة االتصال بأيضًا ويمكنكم 

  ). ساعة24المتوفر  (1234 027 0800
  

إذا آنتم بحاجة إلى  –" خط اللغة" العنف المنزلي ميزة ضدتسخدم الشرطة والخط الوطني اإلسكتلندي للمساعدة 
  .لغة أنتم بحجة إليها، الرجاء إعالمهم عن أي اللغة والترجمة الفوريةمساعدة في 
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  البقاء آمنين

  
  :لبقاء آمنينإليكم بعض النصائح لمساعدتكم على ا. م هي أهم شيء وسالمة أطفالكمإن سالمتك

  
بكم  أو يمكننا التنسيق للقاءرسال بريد إلكتروني الهاتف، أو إعبر  موظفي شاآتييمكنكم التحدث إلى أحد  •

 .بشكل سري
 نحن – شاآتيأو ) 999(طفالكم في خطر الرجاء االتصال بأحد ما آالشرطة إذا آانت حياتكم أو حياة أ •

 .موجودون لتقديم المساعدة
شاهد ). المواقع إلكترونية أوالمكتبات، على سبيل المثال( عن أآبر قدر ممكن من المعلومات واإبحث •

 . الروابط اإللكترونية لصفحتنا
صدقاء المخلصين األ( الوثوق بهم والتحدث إليهم من يمكنك بأرقام هواتف األشخاص الذيقائمة بكتابة واموق •

 . بها في مكان آمنواحتفظوا) الطبيب، على سبيل المثالأو 
 بأخذ آافة الوثائق، أو على االقل نسخة منهم، مثل جواز م للمغادرة بسرعة، قوموافي حال اضطررت •

 .م وجوازات سفر أطفالكسفرآم
 . أو في مكان آمنم معكمصرفيةالبطاقات ال ببعض المال أو احتفظوا •
 !م، فنحن نستطيع مساعدتكم بحل المشكلة بنفسكالداع بأن تقوموا •
  !م وحيدين لستم وأنكم خطأآليس في البيت تعرضكم للعنف إن – تذآروا •

   
    


