
 :إذا كنت 2241 808 0808تصال بخط المساعدة لإلساءة المنزلیة الخاص بشیفیلد على رقم ایمكنك ال

 تتعرض إلساءة المعاملة المنزلیة من أحد المقربین إلیك •
 تتعافى من إساءة المعاملة المنزلیة وبحاجة للدعم •
 قلًقا بخصوص أفراد عائلتك أو أصدقائك وتود أن تعرف المزید من المعلومات •
 من المتخصصین، وتود أن تحصل على معلومات لمساعدة عمالئك •
 الخدمات متوفرة للنساء والرجال  •

النصیحة أو الدعم أو مكان آمن لتظل بھ أو إذا كنت تحتاج للتحدث فحسب ولفھم : یمكنك االتصال بخط المساعدة للحصول على
 ,Virgin, O2, T-Mobileعظم شبكات المحمول مثل إن االتصال بخط المساعدة مجاني للخطوط األرضیة وم. ما یحدث لك

Orange, Vodafone and 3 . 

 الدعم اللغوي

إذا قمت باالتصال بخط المساعدة ولم نكن نستطیع التحدث بلغتك، فسوف نقوم بتعیین مترجًما فورًیا حتى نستطیع التحدث 
 . إلیك

 ما المقصود بإساءة المعاملة المنزلیة؟

وقد تتضمن اإلساءة الجسدیة أو العاطفیة أو الجنسیة أو المالیة . ث في إطار عالقة شخصیة أو عائلیةإنھا إساءة معاملة تحد
ى العنف المستند إلى مبدأ  وقد تحدث في العالقات بین جنسین مختلفین أو '. الشرف'وتتضمن كذلك الزواج باإلكراه وما ُیسمَّ

قد یكون المسيء شریك أو شریك . لھا أي شخص من أي سن بین شخصین من جنس واحد، في جمیع الثقافات وقد یتعرض
 . سابق أو أحد أفراد العائلة

. ونادًرا ما تكون ھذه اإلساءة حادثة فردیة وتمیل لتزداد سوًءا بمرور الوقت. تعتمد إساءة المعاملة المنزلیة على القوة والسیطرة
 .إذا كنت تتعرض إلساءة المعاملة، فھذا لیس خطأك وأنت تستحق األفضل

 من ھم العاملین بخط المساعدة؟

إن طاقم العاملین بخط المساعدة ھم عاملین ذوي خبرة في مجال إساءة المعاملة المنزلیة، وسوف یتفھمون صعوبة التحدث عن 
یمكنھم االستماع إلیك ومساعدتك على تحدید نوع الدعم الذي . یحدثإساءة المعاملة وأنك قد تكون مضطرًبا وغاضًبا حیال ما 

لقد تلقى جمیع العاملین بخط المساعدة . باختیاراتك الخاصةسوف یساعدونك على القیام . تحتاجھ ویعلمونك بالخیارات المتاحة
قد یعرضك ) أو إخبار أي شخص(تدریًبا لیفھموا المشكالت الخاصة بجمیع الثقافات والمجتمعات ولن بقوموا بعمل أي شيء 

 .لخطر أكبر

 خدمات اإلساءة المنزلیة الخاصة بشیفیلد 

تتضمن خدمات اإلساءة المنزلیة الخاصة بشیفیلد خط مساعدة وخدمة توعیة مجتمعیة وخدمة الدفاع المستقلة ضد العنف 
 .  المآوي الخاصة بالسیداتالمنزلي لألشخاص المعرضین لخطر كبیر لألذى من إساءة المعاملة المنزلیة وكذلك 

 ھل ھذه الخدمة سریة؟
 

إن ما ستخبرنا بھ بخصوص نفسك سري بالنسبة لخدمة خط المساعدة لإلساءة المنزلیة الخاص بشیفیلد وسوف نحترم حاجتك 
 . للسالمة

  
صغار، مما یتطلب الكشف إذا كانت ھناك مشكالت طارئة تتعلق بسالمتك أو سالمة أحد البالغین اآلخرین أو أحد األطفال أو ال

إذا قمنا بمساعدتك للوصول إلى خدمة أخرى، . عن المعلومات، فسوف نحاول إشراكك وإبقائك على اطالع بقدر اإلمكان
ولتقدیم أفضل خدمة ممكنة لك، سوف نحتفظ بتسجیالت . فسوف نطلب اإلذن منك لنمرر المعلومات للقائمین على ھذه الخدمة

 . معك في حالة أردت االتصال بنا مجدًداللمحادثات التي نجریھا 


	ما المقصود بإساءة المعاملة المنزلية؟

