حافظ على سالمتك

لكي تفهم حقوقك واستحقاقاتك في هذا البلد ،ميكنك االتصال بأي من خطوط املساعدة التالية لتلقي معلومات
مستقلة ودقيقة.
قبل إجرائك املكاملة
ٍ
كاف إلمتام املكاملة.
تأكد من وجودك في مكان آمن بحيث يكون لديك وقت
•
تأكد من أن هاتفك مشحون.
•
أثناء إجرائك املكاملة
اطلب مترجما ً.
•
ينبغي أن تكون املكاملة سرية.
•
ميكنك طلب املشورة والتعرف على حقوقك املتعلقة باألمان والهجرة والسكن واحلماية واملساندة املالية.
•

swim-project.alberodellavita.org

بعد إجرائك املكاملة
لقد أبديت شجاعة كبيرة اللتماسك املساعدة.
•
تأن لكي تفهم ما حتصل عليه من معلومات.
•
َّ
لست وحدك.
•

خط املساعدة الوطني املعني
باإلساءة في املنازل
خط املساعدة الوطني املعني بالعنف في املنازل 0808 200 247

الشركاء األوروبيون اآلخرون

إيطاليا

جمعية الصليب
األحمر اإليطالي

بريطانيا العظمى

الصليب األحمر البريطاني

فرنسا

جمعية فرنسا أرض
اللجوء

إيطاليا

مؤسسة مبادرات ودراسات
حول التعددية العرقية
()Fondazione ISMU

رومانيا

جمعية
البدائل االجتماعية

السويد

الصليب األحمر
السويدي

غالوب (0800 999 5428 )LGBTQ+

خط املشورة للرجال 0808 801 0327

هذه النشرة ممولة من برنامج احلقوق واملساواة واملواطنة التابع لالحتاد األوروبي (.)2020-2014
محتوى هذه النشرة ميثل وجهات نظر كاتبها وحده وحتت مسؤوليته الكاملة .وال تتحمل املفوضية األوروبية أي مسؤولية عن أي استخدام للمعلومات الواردة فيها.

التمويل مبشاركة برنامج احلقوق واملساواة
واملواطنة التابع لالحتاد األوروبي (.)2020-2014

هل تشعر باألمان؟
 هل تخشى أحدا ً أو فردا ً من أفراد أسرتك؟

العض أو اخلنق على يد أحد ،أو بصق أحدهم
الزج أو اللكم أو
 هل تعرضت للضرب أو الركل أو
ّ
ّ
عليك أو ألقى أشياء عليك؟
 هل تتعرض لإلهانة أو التهديد أو اإليذاء على يد أحد ،أو هل هناك أحد ينتقدك باستمرار؟

 هل استخدم أحدهم اخلوف ،الترهيب ،التهديدات و/أو السباب لكي يؤذيك أو يسيطر عليك؟
 هل أنت مضطر لالستئذان من أحد إلنفاق مالك أو اخلروج أو اخملالطة االجتماعية مع
أصدقائك وأفراد أسرتك؟
 هل هناك أحد على اإلطالق يهدد بإيذاء أطفالك أو أخذهم منك؟
 هل هناك أحد على اإلطالق يلمسك على نحو ال يرضيك؟

 هل أنت واقع حتت ضغط أو تتعرض أبدا ً للضغط لكي متارس اجلنس مع شريكك أو شخص
آخر على غير إرادتك؟
 هل سبق أبدا ً أن قام أحدهم بإتالف مقتنياتك لكي يسيطر عليك أو يرعبك؟
 هل حرمك أحد من جواز سفرك أو أي وثائق أخرى مهمة؟

 هل تعرضت لالبتزاز على يد أحد ،أو هل تخشى التماس املساعدة؟
 هل أنت ُمقبل على الزواج على غير إرادتك؟

إذا أجبت بنعم على أي من األسئلة التالية ،فرمبا تكون في عالقة أو وضع
ينطويان على اإلساءة والسيطرة.

ليس الذنب ذنبك

اإلساءة ميكن أن حتدث ألي شخص ،بصرف النظر عن نوع اجلنس أو الهوية
السن أو اجملموعات اإلثنية أو اجلنسية أو الثقافة أو الدين أو
اجلنسية أو
ّ
اإلعاقة أو احلالة االقتصادية أو املكان.
ويحق لك التمتع
واستخدام السلوك املسيء واملسيطر غير مقبول أبدا ً.
ّ
باحلماية من اإلساءة والعنف والوصول إلى العدالة واملساندة في جميع
البلدان األوروبية.

تذكر :لست وحدك ،وال لوم عليك فيما تتعرض له من إساءة/عنف!
ّ

