املركز املتخصص لضحايا العنف
رسي .مجا ّين .للجميع.
ّ

052 625 25 00

ُ
مل يد ْر بخلدي ٌ
يحدث يل.
قط ،أن ذلك قد
قريب منك ِ
ضت ِ
هل تع َّر ِ
لعنف
شخص ٍ
أنت أو ٌ
جنيس؟ هل تع َّرضتِ
نفيس أو
ٍّ
ّ
جسدي أو ّ
ٍ
العتداءات جسدية أو تلَّقيتي تهديدات؟ وسوا ٌء
ِ
ِ
ِ
شهدت عليه :فهو
بنفسك أو
العنف
اختربت َ
يحدث بغت ًة يف الغالب ،ويؤ ِّج ُج يف النفس مشاعر
غرِّي الحياة
مثل قلة الحيلة أو الحنق أو الغضب ،ويُ ِّ

متا ًما .نح ُن يف املركز املتخصص لضحايا العنف
نُقدِّم ِ
لك الدع َم واملشورة يف هذه املواقف ،من
النفيس ،ومرو ًرا
تجاوز تجربة العنف عىل املستوى
ّ
باستيضاح املسائل القانونية ،ووصوالً إىل اإلحالة إىل
مالجئ للطوارئ.

Confidential. Free of charge.
For everyone.
Confidentiel. Gratuit.
Pour toutes et pour tous.
Confidencial. Gratis. Para todos.
Поверљиво. Бесплатно. За сваког.
Konfidenciale. Pa pagesë. Për të gjithë.

Anonim. Ücretsiz. Herkes için.

ስቱር። ነጻ። ንዅሉ ሰብ።
Конфиденциально. Бесплатно. Для всех.

اتصيل بنا عىل الرقم:

052 625 25 00

ரகசியமானது. இலவசம்.
அனைவருக்குமானது.

رسي .مجا ّين .للجميع.
ّ

Download our Flyer
in your language
fsgb-sh.ch/downloads

ِ
بجانبك حال تع ُّر ِضك للعنف
نح ُن

كل املحادثات يف رسي ٍة مطلقة وتخضع لواجب
ت ُج َرى ُ
الكتامن الذي يفرضه القانون.

العنف املنز ّيل

ِ
رضبك رشيك ُِك؟
 هل
 هل يُه ِّدد ُِك طفل ُِك؟
 هل يس ُّب ِك أح ُد أفراد األرسة أو يتح َّرش ِ
بك أو
يجرحك أو يُ ِ
ِ
رغمك عىل فعل يش ٍء ما؟
شخص ُمق َّر ٌب ِ
منك ضحي ًة ٍ
لعنف
 هل كان ٌ
منز ّيل؟

العنف املنز ّيل
ُ

 هل أُ ِ
جربت عىل مامرسة أفعا ٍل جنسية؟
ِ
اختربت تح ُّرشً ا جنسيًا (من خالل الكلامت
 هل
أو اإلشارات أو اللمسات أو الرسائل) يف العمل /
يف أثناء التسلية  /يف املدرسة؟
 هل تع َّر ِ
ضت لالغتصاب أو االعتداء الجنيس؟
شخص ُمق ُّر ٌب ِ
منك ضحي ًة ٍ
لعنف
 هل كان ٌ
جنيس؟
ّ

العنف ضد األطفال والشباب

ِ
 هل تع َّر ِ
والدك
ضت للرضب أو الركل من
ٍ
أشخاص آخرين؟
أو أقربائِك أو
 هل ه َّد ِ
شخص ما يف شبكة اإلنرتنت
دك ٌ
أو يف املدرسة أو يف أحد األنشطة
الرتفيهية أو يف املنزل أو سبَّ ِك أو ابت َز ِك؟
ِ
شخص ما عىل مامرسة أفعا ٍل
 هل
أجربك ٌ
جنسية؟
شخصا وقع ضحي ًة للعنف؟
 هل تعرفني ً

العنف في العموم

ِ
شخص ما أو أصابك؟
 هل
هاجمك ٌ
ٍ
ِ
مروري ولحقت
حادث
عانيت من
 هل
ّ
ِ
بك إصاباتٌ من جراء ذلك.
ِ
شخص ما يف شبكة اإلنرتنت أو
 هل
يالحقك ٌ
ِ
يضايقك؟
يتعقبَّ ِك أو
 هل ِ
أنت ضحي ٌة لتدابري الرعاية اإلجبارية
(التنسيب الخارجي)؟
 تع َّر ِ
القرسي أو اإلتجار بالبرش؟
ضت للزواج
ّ
شخص ُمق َّر ٌب ِ
منك ضحي ًة للعنف؟
 هل كان ٌ

هكذا نعمل

نُقدِّ م ِ
لك املشورة:

 حول تجربة العنف.
 حول التخطيط للخطوات التالية املحتملة.

ِ
حقوقك كضحية.
 حول
 حول تقديم شكوى جنائية.

نُقدِّ م ِ
الدعم يف حاالت:
لك
َ

 معالجة تجربة العنف وعواقبها النفسية.
 تجاوز تجربة العنف عىل املستوى املادي.

نفيس أو قانو ّين.
 البحث عن دعمٍ احرتا ّيف أو ّ
 البحث عن مالجئ طوارئ.

نُوضِّ ح:

 كيف ميكن تنفيذ الخطوات التالية.
ِ
 ماهية املستحقات املالية التي ميك ُنك املطالبة بها.

 أين ميك ُن ِك الحصول عىل املزيد من الدعم.

املشورة للمختصني

من يُسمح له باإلبالغ؟
كل شخص .ندعم األخصائيني االجتامعيني وأعضاء
ُ
كل
هيئة التدريس واألطباء وأرباب العمل وكذلك َ
ٍ
شخص عىل صل ٍة بالعنف واملترضرين منه يف إطار
الحياة اليومية املهنية.
ماذا ُيقدِّ م املركز املختص؟
متخصصا ذا معرف ٍة
نُقدِّم بصفتنا مرك ًزا
ً
شاملةبخصوص املترضرين من العنف حي ًزا للتأمل
املتخصص وكذلك املشورة االحرتافية بخصوص
نبنِّي اإلمكانيات ،التي ميك ُنك من
موضوع العنفِّ .
خالل التجاوب مع حالة اشتباه يف ارتكاب عنف،
ٍ
معلومات حول طرق التعامل املمكنة ،ومننح
ونُقدِّم
املشورة حول التعامل مع املترضرين من العنف،
ونساعد يف التخطيط التخاذ الخطوات التالية ورفع

يل) بخصوص هذا
مستوى الوعي يف محيطك (العم ّ
املوضوع.
يل؟
ما الذي ستعو ُد به املشور ُة ع ّ
تعرف يف املقام األول ما ميك ُنك فعله يف دورك،
وكيف تدعم املترضرين من العنف عىل الوجه
األمثل ،وماهية اإلجراءات التي ت ُشكِّل عائقًا .يُرفع
مستوى وعيك بخصوص موضوع العنف وتحصل
عىل فهمٍ أفضل حول ما يُس ِّببه العنف.
يل اإلبالغ؟
متى يجب ع ّ
ألي ٍ
شخص إبالغنا ويُفضَّ ل بطبيعة الحال
ميكن ِّ
أن يكون ذلك مبك ًرا قدر اإلمكان .ونُقدِّم كذلك
للمدارس والجمعيات والرشكات وغريها عروضً ا
وقائية ،ونُقدِّم لك ذلك شخص ًيا عىل الرحب والسعة.

Fachstelle für Gewaltbetroffene
Neustadt 23 | 8200 Schaffhausen
Tel. 052 625 25 00
fachstelle@fsgb-sh.ch
www.fsgb-sh.ch

17:00-13:30

مواعيد االتصال الهاتفي

 والساعة12:00-08:00  الساعة:االثنني إىل الجمعة

