توفير األمان

تغيير حياة البشر

المشاركة المجتمعية

خط ساخن يعمل على مدار الساعة :مجموعة من المستشارين
والمحامين المُدربين الذين يقدمون الدعم لألفراد الذين تعرضوا لحاالت
العنف ،ويوجهونهم نحو الخدمات المناسبة

المساكن المؤقتة :برنامج سكني يركز على الناجين ،يستمر لمدة
تصل إلى عام حيث يقوم فيه السكان بوضع مجموعة من األهداف التي
يؤمنون بأنها ستساعدهم في االنتقال إلى المراحل التالية من حياتهم

التعليم المجتمعي :توفير البرامج التعليمية التفاعلية للفئات المجتمعية
حول موضوعات العنف األسري واالعتداء الجنسي واالعتداء على
األطفال ومنع العنف

المأوى في حاالت الطوارئ :سكن لفترة قصيرة لهؤالء الذين
يشعرون باالضطهاد /العنف مع السعي نحو تزويدهم باألمن وفرص
العمل من أجل تحقيق االكتفاء الذاتي.

مجموعات الدعم :مجموعات دعم األقران التي توفر المعلومات
وتزود المشاركين بمنافذ آمنة وسرية من أجل مناقشة حاالت االعتداءات
السابقة التي تعرضوا لها وغير ذلك من األمور المتعلقة بعالجهم.

برامج التعليم المدرسي :مناهج قائمة على منع العنف مدعومة
ً
بداية من
باألدلة مُصممة لكي تكون مناسبة من الناحية التنموية للطالب
ً
ووصول إلى الجامعة.
مراحل رياض األطفال

التمكين االقتصادي :لمساعدة الناجين في تجاوز العقبات المالية
من أجل تحقيق األمان وتنمية المهارات الضرورية لتحقيق االستقالل
االقتصادي

التدريب المهني :برامج تتضمن تدريب المُبلغين المعتمدين في والية
بنسلفانيا ،والتدريب عن منع حاالت العنف األسري والتحرش الجنسي في
أماكن العمل وكيفية التعامل معها

التمثيل القانوني المدني :توفير المساعدة والنصائح والتمثيل
القانوني المجاني واإلحاالت للضحايا وتحدي ًدا في حاالت الطالق
والوصاية ونفقات إعالة الزوجة واألطفال :والمسائل المتعلقة بالقانون
الفيدرالي األمريكي للحقوق المدنية مثل حاالت االعتداء الجنسي وأوامر
الحماية ومسائل الهجرة

إشراك الشباب :العمل مع الشباب من أجل استئصال جذور العنف
وتكوين مهارات التحالف بما في ذلك مخيمات العدالة االجتماعية،
مخيمات أعمال السالم

االستشارات في حاالت األزمات وتوفير خدمات الدفاع

القانوني باستمرار :توفير استشارات بخصوص العمل ومعلومات
وإحاالت للخدمات األخرى ،والمساعدة في الخدمات المالحية وتخطيط
السالمة
أوامر الحماية :المساعدة في الحصول على أوامر الحماية المدنيَّة
لضحايا العنف الجنسي وسوء المعاملة أو حاالت التخويف بما في ذلك
األوامر الطارئة
الدفاع القانوني :الدعم العاطفي والدفاع القانوني عن هؤالء الذين
يعانون من تعقيدات النظام القانوني
الدفاع الطبي :توفير الدعم في الموقع لضحايا حاالت االعتداءات
الجنسية عند خضوعهم لفحوصات ومقابالت الطب الشرعي

جميع الخدمات سرية ومجانية

الزيارات ال ُمحددة التي تخضع لإلشراف ونقل الوصاية :توفير
بيئة آمنة وداعمة لآلباء واألطفال من ضحايا العنف األسري من أجل
إجراء عمليات نقل الوصايا والزيارات المُحددة التي تخضع لإلشراف
تقديم المشورة لألطفال :توفير المشورة وخطط الخدمات والتنمية
والدفاع ومجموعات الدعم والمساعدة لهؤالء األطفال والشباب من ضحايا
حاالت العنف أو الذين تعرضوا أليٍّ من تلك الحاالت

حمالت التوعية :رفع التوعية عن طريق الفعاليات والحمالت
اإلعالمية خالل المواعيد والتواريخ المهمة مثل أَ ْشهُر الوعي بشأن
حاالت العنف األسري واالعتداء الجنسي
مبادرات التوعية :الفعاليات العامة ،ومبادرات التوعية العامة
والتوعية اإلعالمية لتعزيز التحول الثقافي للوصول إلى مجتمع أكثر أما ًنا
فرص التطوع :توفير السبل أمام أعضاء المجتمع للعمل والمشاركة
مع المركز بما في ذلك تدريب مستشار /محامي الخط الساخن وفرص
للمساعدة في األنشطة المجتمعية

ألي ٍ من
هل تتعرضين ّ
الحاالت التالية؟

؟

العنف األسري
هل قام شريككِ بأيٍّ مما يلي:
آمن على نحو كبير
nأصبح غيورً ا أو غيرَ ٍ
nعزلكِ عن األسرة أو األصدقاء
nتصرَّ ف بغِيرة كبيرة
nهددكِ باإليذاء أو سبب لكِ األذى
nحاول السيطرة عليكِ مال ًّيا


nأحبطكِ أو أهانكِ أو حط من شأنكِ
في العلن /بينكِ وبينه
nتح َّكم في اختيارات مالبسكِ

سوء المعاملة.
الجميع يستحق أن يحيا حياةً خاليةً من ُ
ق مكفو ٌل للجميع.
العيش في أمان ح ٌ
حقك أن يُسمع صوتك.
من
ِ
نحن هنا من أجلك.
أنت لست وحدك.
تواصل معنا  -على مدار الساعة

1.877.234.5050

nألزمك بإخباره دائما ً بكل تحركاتك
nأجبرك على أن تكوني معه طوال الوقت

خدمات مهنية وسرية ومجانية للجميع ممن تعرضوا

nآذاكِ بأي شكل من األشكال

للعنف في عالقات التواعد والعنف األسري واالعتداء
الجنسي والمطاردة سواء كانوا هم أو أيا ً من أحبائهم.

nضغط عليكِ لممارسة الجنس

؟

nعرَّ ضكِ ألبسط صور الضرر

االعتداء الجنسي
هل قام أي شخص بأيٍّ مما يلي:
nأجبركِ أو ضغط عليكِ و/أو تالعب بكِ لممارسة الجنس معه
nجعلكِ تمارسين الجنس في مقابل المال أو الطعام أو غير ذلك من
صور المنافع المالية
nتحرش بكِ جنس ًّيا بأن أظهر لكِ بعض العالمات أو اإليحاءات الجنسية
غير المرغوب فيها

خط ساخن على مدار الساعة 1.877.234.5050

nلمسكِ أو تواصل معكِ بأي شكل من األشكال على نحو لم تكوني

عنه راضية

؟

المطاردة
هل قام أي شخص بأيٍّ مما يلي:
nتتبع خطواتكِ أو طاردك بالسيارة أو على شبكة اإلنترنت
nأرسل لكِ خطابات أو رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية أو
مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها
nقام بأي اتصال غير مرغوب فيه مما جعلكِ تشعرين بالخوف

centresafe.org
814.238.7066
 140دابليو نتاني ،أفيو ( | )W. Nittany Aveستايت كولدج ،بنسلفانيا 16801
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إذا كانت إجابتك أو إجابة أيٍّ من أحبائكِ عن تلك األسئلة بـ “نعم”
يُرجى التواصل مع سنتر سيف ( )Centre Safeللحصول على الدعم

@centresafe

