
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرطة جنوب يوركشاير

 999مازالت دائرة   أو كانت الجريمة في خطر إذا كانت الحياة

 101   بالفعل تما قد حدث لإلبالغ عن جريمة أو لالستفسارات العامة

 شيفيلد

 2000247 0808رقم هاتف المساعدة الوطني للعنف األسري 

 493920 01142األسري   الخدمة المستقلة  للدفاع عن العنف 

بما في ذلك الدعم ) شيفيلد يرقم هاتف المساعدة للعنف األسري ف

 sheffielddact.org.uk          0808 8082241  للرجال(

 مشاريع الدعم المجتمعية

ال(         للرجبما في ذلك الدعم )خدمة الدعم للعنف األسري في شيفيلد 

              0114 2412749 

 خدمات دعم أخرى

 0114للرجال( العنف األسري  خدمة )بما في ذلك  دعم الضحايا

2758411 

    الجنسي واالعتداء اإلرشاد حول االغتصاب مركز

0114 2618990 

 2752157 0114     خدمة العالج واإلرشاد للنساء في شيفيلد  

 خط هاتف العنف األسري )مسار قوس قزح( 

الخاص بالسحاقيات، ومثليين الجنس، وثنائيي الجنس، والمتحولين  

 األسري للعنف المساعدة هاتف خط (LGBT) جنسياً  

0300 9995428 

                              القسوة ضد األطفال لمنع الشباب التابع للجمعية الوطنية زمرك

0114 2289200 

 2734855 0114ساعة(  42) الرعاية االجتماعية خدمة

 

 دونكاستر

 326411 01302        دونكاستر في مساعدة النساء

 862043 01302التشرد و لمشورةل دونكاستر مجلس

  360421 01302  واإلعتداء الجنسي اإلرشاد حول اإلغتصاب

 365531 01302          دعم الضحايا في دونكاستر 

        األسري في دونكاستر          المدافعون المستقلون عن العنف

01302 737080 

 بارنزلي

 249800 01226  في بارنزلي )سبل( مجموعة العنف األسري 

 243761 01226       دعم الضحايا 

واإلعتداء الجنسي في بارنزلي  خط هاتف أزمات اإلغتصاب

(BSARCH )01226 298560 

 774966 01226منسق العنف األسري في قضاء بارنزلي     

 روذيرهام 

 838400 01709  الخيارات والبدائل 

  361076 01709  دعم الضحايا 

    األسري العنف عن للدفاع المستقلة الخدمة

01709 823196 

 835482 01709في روذيرهام    خدمة اإلرشاد النسائية 

 (عام 19-11الذين تتراوح أعمارهم بين )   الشباب بدء

01709 255266 

 

العنف 

هو  المنزلي

 ... جريمة

 أعذار توجد ال
 



 والدعم من التماس المشورة المهنية• 
 ، و خدمات العنف األسري المحلية منظمات الخدمات

المساعدة. و هواتف  
 من خاللها ريكاالت أن تجللو الكيفية التي يمكن يرجى التفكير في• 

 اتصاالت 
 أو  العمل خالل رقممن  ،، على سبيل المثالبأمان

 األصدقاء. من منزل أحد 
 وبسهولة،  يرجى النظر في قدرتك بسرعة• 

 من اآلمن  ومن هم الناس الذين  على استخدام الهاتف
  قائمة أرقام قم بحفظ  - لإلتصال بهم
 ، ووالشرطة  مثل األصدقاء، في حاالت الطوارئ إلستخدامها
 الدعم. منظمات

 ، األسرة، لألطفال إشارة فكر في اعطاء• 
  من شأنها أن ، والتيالزمالء الجيران، األصدقاء أو

 مساعدة تكون ال عندما تنبيههم الستدعاء الشرطةستقوم ب
 مطلوبة.

  مقدماً. طرق الهروب في فكر• 
 وإن استطعت، تجنب الغرف التي ليس لها مخرج أو 

 المطبخ(. الحمام أو )مثلالمسلحة  
 و لشراء التذاكر، توفير بعض المال حاول• 

 غيرها من النفقات
 ية جروح، مع التأكد المساعدة الطبية أل تلقي• 

 ، وإذا أمكن تسجيلهاتم   قد من أنها
  وقت الحق في استخدامهاحيث يمكن  تصويرها.

 القضايا المعروضة على المحاكم.دعم ل
 إعادة اإلسكان أو طلبات

 

 األشخاص الذين تثق بهم بأية خطط   حول من هميرجى اإلحتياط • 
 بإعدادها من أجل المغادرة.تقوم 
أمر قضائي بإبعاد الحصول على  لم يكن ما إذا كان أو النظر في• 

  المعتدي عن المنزل
 .القانونيةيرجى طلب اإلستشارة  -خياراً قابالً للتطبيق. هو
 أو السيارة،  و / لمنزلا مجموعة إضافية من مفاتيحقم بأستنساخ   •

 .في مكان آمن وقم بتخزينها
 ، وأرقام الهواتف، لغيارل مالبس وضع بها حقيبة بتشكيلقم • 

 حتى والمفاتيح، والنقود، واحتفظ بها في مكان آمن 
 موثوق به. مع صديق بقيهاأن ت تتمكن من أخذها بسرعة  أو

حال أن  إحرص على أن تكون األشياء التالية متاحة لديك  في •

 اضطررت
:على الفرار  

 ، شهادات الميالد :مثل هامة أوراق -
 رخصة القيادة، وأوراق الطالق، الضمان االجتماعي، و بطاقات
  ، ومعلومات التأمين،أو الرهن العقاري اإليجارأوراق 

  ،الطبيةالمدرسية ووالسجالت 
 ،  وأمور الهجرة وثائق الرعاية االجتماعية

 محكمة.ال  وثائق
 .رقم الحساب المصرفي االئتمان، بطاقات -

 المال. بعض -
 والعمل. منزلالو للسيارة، - مفاتيحال مجموعة إضافية من -

 بما فيها تلك الوصفات الطبية، و األدوية -

 الخاصة باألطفال.
  وعناوين الهاتف أرقام -

 ، ووالمحامين  واألطباء لألسرة واألصدقاء
 .المجتمع وكاالت

 و تك وأغراض لراح مالبس -

 لألطفال.
 وغيرها من األشياء  صور فوتوغرافية -

 المجوهرات. مثل ذات القيمة العاطفية، 
 اآلخرين في  خذ معك وثائق اثبات شخصية، والتي ستساعد  •

 مثل  الشخص المعتدي، حمايتك من
 سيارتهم. وتفاصيل لمعتديحديثة ل صورة

  مغادرةال عن احتمالية األطفال التحدث مع •
 ، على الرغم معك جميع األطفال تأخذ وحاول أن
 .األجل ترتيبات طويلةال تغيرمن احتمال 

 

  أوفي منزلك ) بعد االنفصال أي

 (اإلنتقال منهبعد 
المختصين، وذلك بما يتعلق  القانونية من الخبراء طلب اإلستشارة  •

 ، تصال واللقاء باألطفالباال
 وخيارات الحصول على ، طلبات اإلقامة
 .بابعاد المعتدي عن المنزل يةئأوامر قضا

، دليل الهواتفعدم عرضه ضمن  الهاتف واختيار قم بتغيير أرقام• 

  و
 الطوارئ داخل  حفظ أرقاموا .الشاشة مكالمات
 الهاتف.

 ، نظام أمنيتثبيت األقفال و قم بتغيير• 
 الخارجي. اإلضاءة ونظام أجهزة إنذار الدخان

  حول المدارسوأصحاب العمل و الجيران قم بإشعار• 
طلب وا، عن المنزلالمعتدي أمر قضائي من المحكمة بإبعاد  أي

  استدعاء الشرطةمنهم 
 .منه الشخص المعتدي في مكان قريب رأواإذا  على الفور

  الذين يقومون برعاية وأولئك المدارس تأكد من أن •
 المسموح له من هو   يعرفون األطفالأي من 

 بأخذهم من هناك.
  ، وقبل وأثناء تدابير السالمةقم بإتخاذ  •

 .إذا كان ذلك مناسبا االتصال وااللتقاء، بعد زيارات
 ، األطفالمدارس  فكر في تغيير •

 أوقات وواسطة النقل  ،وأنماط العمل، على سبيل المثال
 والطريق التي تسلكها.

 ماكن األخر  والمتاجر واأل البنوك تجنب• 
تدي.الشخص المع تردد عليها عندما كنت تعيش معالتي اعتدت ال  

 الزمالء، للعائلة، و كلمة سر تشكيلقم ب •
 يعرفون متى عليهم االتصال  حتى أو األصدقاء، المعلمينو

 طلب للمساعدة.ل بالشرطة
 )بما في ذلك  ذات الصلة جميع األوراق من احتفظ بنسخ •

وقم بأنشاء ( الخاصة بإبعاد المعتدي عن المنزل ةأوامر المحكم

  سجالت مكتوبة
 .حوادث أخر عن أية 

خط الهاتف الوطني الخاص بالعنف 

80800888080األسري  

 999على رقم  اتصلفي حاالت الطوارئ 

 

 

 

 

 

 عتدي عليكلما مع الشخص إذا كنت تقيم

 

 كنت تخطط للمغادرة إذا

 

 عتدي عليكلما الشخص مع ال تسكن  إذا كنت

 


