
صحیة؟  غیر  عالقة  داخل  تعرفھ  شخص  أي  أو  أنت  ھل   

 مباشر  لخطر تتعرض  كنت إذا تفعل ماذا
 . سالمتك على الحفاظ في  للمساعدة بھ تثق شخص أي أو بالشرطة اتصل. شيء أھم ھي فسالمتك خطر، في حیاتك كانت إذا

 اللغة ھذه اسم باستخدام تتحدثھا التي باللغة معك  یتحدث الذي الشخص واخبر الشرطة واطلب 111 بالرقم اتصل
 . مساعدتك  لیستطیعوا باإلنجلیزیة

 سیقوم المعنیة، بالجھة توصیلك بمجرد. التعلیمات إلى استمع. 55 الرقم على فاضغط التحدث، اآلمن من یكن لم إذا
 . األسئلة ھذه عن لإلجابة ھاتفك على مفاتیح ضغط منك وسیطلب ال، أو بنعم اجابتھا یمكن علیك أسئلة بطرح شخص

 سالمتك على  الحفاظ  في للمساعدة بھ تثق شخص بأي  اتصل

 المعلومات متمرسون مھنیون لك یقدم حیث 450 456 0800 الرقم على األسري العنف معلومات بخط اتصل
 الخط لھذا ویمكن .منطقتك في المساعدة على الحصول ذلك في بما بھ، القیام یجب ما اختیار من تتمكن حتى والدعم،
 . فوریین بمترجمین االستعانة إلى الوصول الھاتفي

 بھ  تشعر وكیف األسري  العنف شكل  ھو ما
ً  یشمل بل. فحسب  جسدیا لیس األسري العنف  .والمالي والجنسي والنفسي واللفظي العاطفي االعتداء أیضا

 :مثل بأشیاء مسیئة عالقات في یعیشون الذین األشخاص یفكر أن  الشائع من

 "یحبني الشخص ھذا زال ما دائماً، یحدث ال ھذا" •
 "محتارة جداً  أنا  - بعقلي یلعب بأنھ أشعر" •
 "الزوجیة  العالقات في طبیعي ھذا" •
 "ذلك یفعل أن لھ یحق لذا زوجي إنھ" •
  أو" غادرت إذا سیحدث مما خائفة أنا" •
 ". خطأي ھو ربما" •

 .بھ تشعر وأن بأمان تكون أن تستحق فأنت یؤذیك، شخصا تدع ال  أنت - نفسك على اللوم تضع ال

 یلندا. القوانین المتعلقة بالعنف األسري في نیوز
 أو جنسیا أو لفظیا أو جسدیا آخر شخص على شخص أي یعتدي أن القانوني  غیر ومن جریمة، نیوزیلندا في األسري العنف یعد

 .یسمعونھا أو یرونھا أو اإلساءة من األنواع ھذه من یعانون الذین األطفال ذلك ویشمل. نفسیا

 األفعال ھذه من أي كان لو حتى( سلوكي نمط من جزءا تشكل التي األفعال من عدد أو واحد فعل اإلساءة ھذه تشمل أن ویمكن
 ).غیرھا عن بمعزل إلیھا ینظر عندما تافھة أو طفیفة تبدو قد كلھا، أو حدة على

 .متراكما ضررا للشخص یسبب قد أو السیطرة أو شيء فعل على اإلجبار شكل العنف ھذا یأخذ قد

ً  جریمة بالمھر  المرتبط العنف یعد  الزواج أو الزواج من كجزء یتلقى أو یعطى بما المرتبط العنف ویشمل نیوزیلندا في أیضا
 .المقترح

 .المعلومات من مزید أو مساعدة على للحصول اتصل. الشأن بھذا متوفر الدعم ولكن ومخیف، متعب وضع ھذا  أن نفھم ونحن

 أین یمكن الحصول على المساعدة



 متمرسون مھنیون لك یقدم حیث الساعة مدار على 450 456 0800 -لرقما على األسري العنف معلومات خط
 ویمكن .منطقتك في المساعدة على الحصول ذلك في بما بھ، القیام یجب ما اختیار من تتمكن حتى والدعم، المعلومات

 . فوریین بمترجمین االستعانة إلى الوصول الھاتفي الخط لھذا

NCIWR – 0800 REFUGE (0800 733 843) الذین واألطفال النساء لمساعدة الساعة مدار على خط 
 .والسكن النصیحة ذلك في بما األسري، العنف من  یعانون

 العنف من یعانون الذین لألشخاص الساعة مدار على سریة مساعدة خط Shine – 0508 744 633 "شاین "
 أیضا یمكنھم كما. أنفسھم  تغییر في یرغبون الذین المسیئین ولألشخاص آخر، شخص بشأن  القلق أو اإلساءة، أو األسري
 .إلیھا بحاجة كنت إذا األخرى الدعم بخدمات توصیلك

 اللواتي أو األزمات في النساء لمساعدة اللغات متعدد الساعة مدار على خط Shakti – 0800 742 584 "كتيشا"
 .مساعدة إلى ویحتاج األسري العنف من یعاني شخص یعرفون الذین ألولئك أو عاجلة معلومات إلى بحاجة
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