
19االعت�������داء الم�������نزلي واالعت�������داء الجنس�������ي والتغذی�������ة   

2020م���ایو   

 .نامأ یف ءاقبالو لزنمال یف ءاقبال نأشب ةیموكحال ةیھیجوتال ئدابمالب اًعیمج مزتلن ، COVID-19 خالل جائحة

 یتعل������������ق لس�����وء الح�����ظ بالنس�����بة لبع�����ض الن�����اس ، ق�����د ال یك�����ون ھ�����ذا ھ�����و الح�����ال بالض�����رورة ، خاص�����ة عن�����دما

 .األم�������ر ب�������العنف الم�������نزلي

 .إذا كنت قلقًا بشأن إساءة المعاملة التي تحدث لك ، أو صدیق أو فرد من العائلة أو أحد الجیران ، فھناك مساعدة متاحة

  اتص������ل بالش�������رطة

  . ف���ي ح���االت الط���وارئ999اتص�������ل ب�������رقم 

 ت". ال تتح�����دث م�����عإذا كن������ت ال تس������تطیع التح������دث (ألن أح������دھم ق������د یس������معك أك������ثر) اس������تخدم "الح������ل الص������ام

  عن������دما یطل������ب من������ك المش������غل وس������یتم تس������لیمك إل������ى الش������رطة. س������عل55عام����ل الھ����اتف ولك����ن اض����غط عل����ى 

 أو أص�����در ضوض�����اء (اض�����غط عل�����ى المف�����اتیح مقاب�����ل جھ�����از الی�����د) لإلجاب�����ة عل�����ى األس�����ئلة عن�����د الس�����ؤال. ھ�����ذا

 .س�����وف یس�����اعد الش�����رطة عل�����ى فھ�����م المس�����اعدة ال�����تي تحتاجھ�����ا

 كن�����ك اإلب�����الغ مباش�����رة إل�����ى الش�����رطة عل�����ىإذا ل���م تك���ن حال���ة ط���وارئ ، ی���م

https://www.reportingcrime.uk/    101أو الھ������اتف . 

 المعامل����ة إذا كن���ت بحاج���ة إل���ى الھ���روب ، یمكن���ك مغ���ادرة منزل���ك للھ���روب م���ن س���وء

 ال تنطب������ق قاع������دة الع������زل األس������ري نتیج������ة كورون������افیر لن������ا عل������ى األش������خاص الف������ارین م������ن العن������ف

 الم�����نزلي ویمكن�����ك مغ�����ادرة منزل�����ك. ق�����د ترغ�����ب ف�����ي النظ�����ر

        .الف�����رار عل�����ى الف�����ور إل�����ى أح�����د الج�����یران أو األص�����دقاء أو ممتلك�����ات أح�����د أف�����راد األس�����رة ●

القیام بذلك عن طریق الھاتف أو البرید اإللكتروني أو  خی������ارات الس������كن ال������تي ق������د تش������مل اللج������وء. یمكن������ك ●

 خ�����الل س�����اعات العم�����ل. اتص�����ل بف�����ریق Howden House، Sheffield City Centre شخصیًا إلى

 -  ص0114 273 6306 8.30الوص������ول إل������ى حل������ول اإلس������كان ف������ي مجل������س مدین������ة ش������یفیلد عل������ى 

 Email .عمل خ��ارج س��اعات ال0800 731 1689م م�����ن االثنی�����ن إل�����ى الجمع�����ة أو  5

Housingadviceandoptions@sheffield.gov.uk        

        Email railtorefuge@womensaid.org.uk .الس������فر ع������بر اإلنترن������ت مجان������ا إل������ى ملج������أ ●

 تتوف�����ر خ�����دمات ال�����دعم المتخصص�����ة للعن�����ف الم�����نزلي للض������حایا واألس������رة واألص������دقاء وغ������یرھم م������ن

 المعنیی������������ن

0808 8002241عل����ى  IDAS ھ���اتف - خ�������ط مس�������اعدة ش�������یفیلد لإلس�������اءة المنزلی�������ة  

        .خالی����ة م����ن الھوات����ف المحمول����ة والخط����وط األرض����یة ●

        .مساءً  5صباًحا إلى  9مساًء والسبت من  7صباًحا و  8متاح من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة  ●

 الترتی�������ب ح�������تى تتمك�������ن م�������ن التح�������دث IDAS ال تقل��������ق إذا كن��������ت ال تتح��������دث اإلنجلیزی��������ة ، یمك��������ن لـ�������� ●

        .بلغت������������ك

  تش�����مل خط�����وط المس�����اعدة الوطنی�����ة



0808 2000 24 7خ�����ط المس�����اعدة الوط�����ني اللعت�����داء الم�����نزلي عل�����ى م�����دار الس�����اعة:  ●           

خ�����ط نص�����یح ●            (للرج�������ال فق�������ط)080801010327ة الرج���ال: 

● Galop : 0800 999 5428 (للمثلیی��������ن والمثلیی��������ن وم��������زدوجي المی��������ل الجنس��������ي ومغ��������ایري الھوی��������ة 

          (الجنس�����������یة

0207 008 0151لالستفس������ار ع������ن ال������زواج القس������ري اتص������ل بوح������دة ال������زواج القس������ري عل������ى  ● .          

 الدردش������ة عل������ى ش������بكة اإلنترن������ت

 

االثنین إلى  من www.idas.org.uk عل����ى IDAS س�����تخدم خدم�����ة الدردش�����ة ع�����بر اإلنترن�����ت الخاص�����ة بـ�����ا ●

        .مساءً  6بعد الظھر إلى الساعة  3الجمعة من الساعة 

االثنین إلى الجمعة  من /https://chat.womensaid.org.uk اس����تخدم خدم����ة مس����اعدة النس����اء عل����ى الوی����ب ●

        مساءً  2صباًحا حتى الساعة  10من الساعة 

 :تش����مل الم����وارد األخ����رى المتاح����ة ع����بر اإلنترن����ت م����ا یل����ي

● www.Sheffielddact.org.uk لخ�����دمات ومعلوم�����ات دع�����م ش�����یفیلد المحلی�����ة. ح�����دد لغت�����ك ف�����ي أعل�����ى 

        .یمی��������ن الص��������فحة

● Chayn https://chayn.co/ ال����ذي یوف����ر معلوم����ات بع����دد م����ن اللغ����ات.        

-Safelives https://safelives.org.uk/news-views/domestic إرش������ادات التخطی������ط لس������المة ●

abuse-and-covid-19        

● https://translate.google.com/ - یمك�������ن ترجم�������ة جمی�������ع المس�������تندات باللغ�������ة اإلنجلیزی�������ة إل�������ى 

        .اللغ�������ة ال�������تي تختارھ�������ا أو تنزی�������ل تطبی�������ق ترجم�������ة جوج�������ل

-COVID ن����ف الم����نزلي خ����اللكی�����ف یمك�����ن للعائل�����ة واألص�����دقاء مس�����اعدة ش�����خص مت������أثر ب������الع ؟19  

 یمك�������ن للعائل�������ة واألص�������دقاء ال�������ذین یش�������عرون ب�������القلق م�������ن ش�������خص یت�������أثر ب�������العنف الم��������نزلي االتص��������ال

0808808ال������رقم  عل����ى بش��������������������یفیلد بخ����ط المس����اعدة الخ����اص  أو اس�����تخدام الدردش�����ة ع�����بر 2241 

   www.idas.org.uk اإلنترن�������ت عل�������ى

 :تتض������من العالم������ات ال������تي یج������ب االنتب������اه إلیھ������ا م������ا یل������ي

        یج�����ري س�����حبھا ●

        وجود ك��دمات ●

        الس������یطرة عل������ى الش������ؤون المالی������ة ●

        ع���دم الس����ماح ل����ھ بمغ����ادرة الم����نزل ●

        اس�������تخدام تكنولوجی�������ا المراقب�������ة مث�������ل منص�������ات وس�������ائل التواص�������ل االجتم�������اعي ●

 للج�����یران مس�����اعدة المتض�����ررین م�����ن العن�����ف الم������نزلي؟ كی�����ف یمك�����ن

سیعیش العدید من األشخاص في شارع أو في مجتمع یحدث فیھ العنف المنزلي. إذا سمعت عنفًا منزلیًا عنیفًا ، فقد یكون 

 .جارك معرًضا لخطر الضرر

        ع������بر اإلنترن������ت عل������ى Crimestoppers یمكن������ك اإلب������الغ بش������كل مجھ������ول. االتص������ال ●



https://crimestoppers-uk.org/    ل���ن یع���رف ج���ارك الش���خص ال���ذي0800 555111أو ھ���اتف .  

 .أبل�������غ

999إذا كن�����ت تعتق�����د أنھ�����ا حال�����ة طارئ�����ة ، اتص�����ل ب�����رقم  ● .        

 :https ك����ن حال����ة ط����وارئ ، یمكن����ك اإلب����الغ مباش����رة إل����ى الش����رطة عل����ىإذا ل���م ت ●

//www.reportingcrime .uk /    101أو ع���ن ط���ریق الھ���اتف .        

 .ت����ذكر ، ك����ن ج����ارا جی����دا ، أبل����غ ع����ن الجریم����ة وق����د تمن����ع الم����وت

 
Original text 

Unfortunately for some people, this may not necessarily be the case, especially when it comes to 
domestic abuse. 
Contribute a better translation 

 


