
أعرف عالمات اإلنذارੈ
ضحايا العنف األسري عادًة يظهرون عالمات ااإلنذار التالية:

 االبتعاد عن العائلة  و األصدقاء
 عدم الخروج أو القيام باألنشطة التي اعتادوا االستمتاع بها

 لديهم كدمات غير معروف سببها أو اصابات و جروح
تظهر عليهم عالمات اإلكتئاب أو القلق

 قد يترك األطفال لوحدهم، جائعين ، متسخين أو مرتدين مالبس غير مناسبة
  للطقس

أعرف خطتك

الطوارئ و كيف تذهب إلي هذا المكان

أخبر شخص تثق بيه عن اإلساءة أو العنف

معرفة ما هي المساعدات المتوفرة

طلب المساعدة من متخصصين

قضاء بعض الوقت مع الناس الذين يقدموا الدعم اإليجابي

 تحدث إلي أطفالك و ساعدهم على فهم أنهم ليسوا السبب

 
أعرف من متأثر بالعنف األسري

 العنف األسري يمكن أن يحدث لناس من جميع األعمار والقدرات و الخلفيات
 الثقافية والدينية ، و من الجنسين. و يمكن أن يكون الضحايا في عالقة  زواج

أو رومانسية أو بعد الطالق أو أطفال أو أجداد أو أفراد تحت الرعاية

تعرف على السلوكيات
قد تشمل السلوكيات المسيئة و العنيفة ما يلي:

االعتداء و العنف الجسدي
االعتداء النفسي

 المضايقة الجنائية أو المطاردة
االعتداء اللفظي
االعتداء الجنسي

 السيطرة و التحكم في المال ) ال يمكنك الحصول على المال أو لك تحكم
) محدود

االجبار أو المنع من ممارسة الدين
القسوة على الحيوانات األليفة

 العنف األسري
ماذا تحتاج معرفته

تواصل، تكلم. لكل شخص الحق أن يكون آمناً

 تساعد المالجئ عبر ألبرتا النساء و األطفال الفارين من
العنف و اإلساءة

لمعرفة أقرب ملجئ اتصل
أو اذهب إلى 310-1818
alberta.ca/Shelters

اتصل ب 911 إذا كنت أنت أو شخص تعرفه في خطر
 محدقللحصول على المساعدة المحلية أو المعلومات اتصل بخط 

 العنف األسري المتوفر 24 ساعة بأكثر من 170 لغة على

310-1818 
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 أعرف حقوقك
لضحية العنف األسري و سوء المعاملة الحق في:

أن يكون حرا و آمناً من العنف 
أن يعامل باحترام وأدب ومودة

الحصول على معلومات حول حقوقهم القانونية
اتخاذ اجراءات للمالحقة الجنائية

 الحصول على  أعلى درجة من الحماية من اإلساءة بما في ذلك الحصول
على أمر قانوني بالحماية أو عدم التعرض

.يوفر أمر الحماية الطارئ الحماية القانونية للضحايا
 للمزيد من المعلومات اتصل بمكتب المساعدة القانونية بالمقاطعة على الرقم

المجاني

Provincial Legal Aid Office  1-866-845-3425  

تعرف على الموارد
يساعد برنامج األماكن اآلمنة

Safe spaces
ضحايا العنف األسري على إنهاء عقد اإلجار دون أي تكلفة. زورا موقع

alberta.ca/SaferSpaces 
أو اتصل على الرقم المجاني

1-877-644-9992 
 توفر مالجئ الطوارئ المأوى و الحماية و الدعم المتناسب مع  الثقافات 

 المتنوعة. لمعرفة أقرب ملجئ لك اتصل على خط معلومات العنف األسري
310-1818

أو اذهب لموقع
alberta.ca/Shelters

 توفر مالجئ الطوارئ المأوى و الحماية و الدعم. لمعرفة أقرب ملجئ لك
 اتصل على

1-866-644-5135
أو في أدمنتون يمكنك اإلتصال على

780 -644-5135
 للمشورة بشأن الرعاية الصحية على مدار 24 ساعة اتصل بخط

Health Linkعلى 811   
للحصول على موارد و معلومات اضافية زوروا

alberta.ca/EndFamilyViolence  

أعرف كيف تكون حليفا

 انشر رقم خط المعلومات عن العنف األسري

(310-1818(

و الموارد األخرى على وسائل الـتواصل اإلجتماعي. أعيد تغريد 

@AlbertaCSS

رشح شخصاً للحصول على جائزة اإللهام

alberta.ca/InspirationAwards

 المشاركة في شهر التوعية عن العنف األسري     ) نوفمبر)  من خالل
ارتداء الشريط البنفسجي و دعم الفعاليات المحلية واستخدام هاشتاج

#GoPurpleAB

التطوع و المساعدة في مأوى المرأة المحلي

اعداد بروتوكوالت الوقاية من العنف في مكان العمل و تنظيم ورشة عمل

 انضم إلى الجمعيات و المبادرات التي تمنع العنف األسري و تعزز المساواة
 بين الجنسين

اعرف كيف يمكنك المساعدة
من المهم أن تقدم الدعم. يمكنك المساعدة من خالل:

تعرف على المزيد حول العنف األسري لمعرفة عالمات التحذير

اسأل بعناية اذا كان شخص يأذيهم و صدقهم عندما يخبروك

راعي الخصوية فيما يقولونه لك

ساعدهم على الوصول إلى المتخصصين في المساعدة و موارد المساعدة

اذا أخبرك شخص أنه يتعرض للعنف األسري أو اذا كنت تشك بذلك

 ال تدع عقد اإلجار أن يمنعك من ترك الشخص
المعتدي

اذهب إلي موقع
Alberta.ca/SaferSpaces

للتقديم على طلب إلنهاء عقد اإليجار

معاً يمكننا منع العنف األسري و دعم الناجين من العنف
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