في كنتربري وبنكستاون زار أفراد الشرطة حتى اآلن ألوف
المنازل بسبب وجود عنف منزلي.
في كل يوم يعيش أطفال في خوف في منازلهم نتيجة حدوث العنف.
اإلساءة إلى الناس في المنازل يهدم العائالت.
يتعرض لإلساءة في المنزل.
أحدا
قد تعرف
ً
ّ

أبدا.
العنف ال يمكن أن يكون مقبوالً ً

ساعدنا على إيقاف العنف المنزلي.

العنف المنزلي مخالف للقانون.

إذا رغبت في الحصول على مزيد من المعلومات أو إذا احتجت للمساعدة يمكنك
االتصال بـ:

الطوارئ
خط العنف املنزيل
شرطة بنكستاون
شرطة كامبسي
خط مساعدة األطفال
خط املساعدة اخلاص حبماية األطفال
خط الرجال يف أسرتاليا

000
1800 65 64 63
9783 2199
9399 9784
1800 55 1800
132 111
1300 78 99 78

مشروع شراكة مشترك بين مجلس بلدية بنكستاون ومجلس بلدية كنتربري ولجان
االرتباط الخاصة بالعنف المنزلي في بنكستاون وكنتربري ،بتمويل من دائرة خدمات
المجتمع في نيو ساوث ويلزPO Box 8 Bankstown NSW 1185 .

T 9707 9637 w w w. i t s t i m e t o t a l k . n e t . a u
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كنتربري وبنكستاون تقوالن

Arabic

لقد
حان
الوقت

للحديث
عن
العنف
المنزلي
العنف المنزلي
إنه قضية تخص الجميع
وهو جريمة
والمجتمع الذي ال عنف فيه
مجتمع ال خوف فيه
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حقائق عن العنف المنزلي

العنف المنزلي جريمة

يقع العنف المنزلي في كل المجتمعات ،وكل الثقافات ،وكل المجموعات
االجتماعية االقتصادية
العنف المنزلي ليس مسألة خصوصية

عذرا
والمخدرات ليست
الكحول
ّ
ً

شيوعا
العنف المنزلي أحد أكثر أسباب اإلصابات الخطيرة والموت بين النساء
ً

تستجيب الشرطة في نيو ساوث ويلز لـ  120ألف حادثة عنف منزلي كل عام*
المتصل
يمكن اإلبالغ عن العنف المنزلي بدون ذكر اسم
ّ

األطفال يتأثرون بالعنف المنزلي

هناك امرأة من كل  3نساء في أستراليا عانت من العنف

عما حيدث
إليها
ّ
عما حيدث
إلى األطفال
ّ
إلى الشرطة
عما يفعله
إليه
ّ
إلى أسرتك
إلى جريانك
إلى أصدقائك
إلى املدرسة
إلى الطبيب
عن العنف في املنزل

تحدث
ّ

ما الذي يمكنك عمله؟

أدرك ما الذي يحدث

أصغي للنساء (وأطفالهن) وصدقهم عندما يتحدثون عن أنهم خائفون في المنزل

قدم الدعم ما استطعت إلى ذلك سبيال
ّ
ال تتجاهل األمر

تحدث عنه

حولهم إلى أقرب مركز اجتماعي إليهم للمساعدة والدعم
ّ

السكوت معناه موافقة ضمنية على العنف

مقدم من شرطة نيو ساوث ويلز – حقائق وأرقام من مسؤول الشكاوى في نيو ساوث ويلز
*هذا الرقم
ّ
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العنف المنزلي معناه العيش في خوف

يمكن أن يكون العنف المنزلي على شكل:

إساءة نفسية

القول بأن املرأة معتوهة أو
قحباء أو قبيحة أو خرقاء.
أو جعلها تشعر بأنها سيئة،
أو جعلها تشعر باخلجل ،أو
أن ختزيها ،أو أن تقول بأنها
امرأة عاطلة.

إساءة مالية

االحتفاظ بكل املال،
أو منع املرأة من شراء
األشياء اليت حتتاج إليها،
أو أخذ ماهلا منها.

إساءة اجتماعية

منعها من رؤية عائلتها أو
أصدقائها ،أو من الذهاب
هاتفيا
للتسوق أو االتصال
ّ
ً
دائما يف ما
بالناس ،أو التدقيق
ً
تفعل ،أو منعها من الذهاب
إىل أي مكان.

ترهيب

التهديد بأنه سيقتلها
أو يؤذيها أو يب ّلغ دائرة
اهلجرة عنها ،أو الصراخ
عليها أو مضايقتها.

اعتداء جنسي

إجبارها على ممارسة
اجلنس ،أو ملسها بعكس
إرادتها ،أو جعلها تشعر
بأنها قذرة ،أو إجبارها على
رؤية املواد اخلالعية.

اعتداء جسدي

الصفع ،أو الدفع ،أو
الضرب بقبضة اليد ،أو
البصق ،أو اخلنق ،أو العض،
أو الطعن ،أو استخدام
السالح.

حترش
ّ

مالحقتها ،أو مراقبتها يف
البيت ،أو متابعة ما تقوم به
يف مكان العمل أو األمكنة
األخرى.

العنف المنزلي هو عندما يقوم شخص
بإساءة استخدام سلطته وإيذاء الشخص
اآلخر الذي تربطه به عالقة.
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