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 ليك مينحك الرعاية واالستشارة يف خدمات الرعاية للنساء الضحية العنف الجنيس ٢٤ ساعة غري

 رضوري أن تشتيك لزوجك . سريشدك بحقوقك واإلجراءات القضائية إذا قررت أن ترفعي دعوة

ضّده

 إذا رفعت دعوة يعني أنّك تعرضت للعنف جسديا ونفسيا وبهذه الطريقة سيبدأون بإجرءات

.الحامية لك وألوالدك وستكون له عقوبة قانونية عىل أفعاله

 عىل كل حال سيسترشونك بحق طلب الحامية من طرف الحكومة التي ميكن لها أن تفتح لك

 إجراءات مدنية، نظام املحافظة عىل األوالد/ البنات، استعامل ومتتع املنزل إلخ، عقوبية، إمتناع

 املتعدي عىل التقرب أو للتواصل إلخ، واجتامعية، الرعاية القانونية مجانا يف مادة العنف

 الجنيس، مدخل الرضائب النشيطة لإلدراج إلخ

 ٥. ميكن لك أن تطلبي معلومات قانونية خاصة
وأن تعريف حقوقك املوارد الهامة

 إذا كنت تعاين من عنف نفيس أو جسدي من طرف زوجك اذهبي إىل الخدمات

.الرعاية، خذي املعلومات واطلبي دعم خاص

 إذا كنت تعرفني إمرأة تعاين من هذا العنف سهيل لها الدخول إىل هذه

الخدمات ورافقيها إذا كان من الرضوري إذا بغيت رفع دعوى أو شكاية، ممكن أن تذهبي إىل
أي قسم الرشطة

محكامت الحراسة والتخريج يف بالسا كستييا

 عندما تحتاجني إىل ارشادات، أو مساعدة اجتامعية، نفسّية أو
قانونية، لك االتصال ب

  ٢٤ساعة                خدمات الرعاية للنساء الضحية للعنف الجنيس

 عرب الهاتف املجاين عىل الرقم ٩٠٠٢٢٢١٠٠         أن تبني رغبتك باالتصال بالفريق التقني

خدمات خدمات الرعاية للنساء الضحية للعنف الجنيس ٢٤ ساعة

لفاكس ٩١٤٠٦٢٠٧٦

E-mail: savg24h@madrid.es

 عندما تحتاجني الحامية تستطيعني اإلتصال أو الذهاب

١١٢  املستعجالت

.U.A.P.M وحدة الرعاية وحامية املرأة واألطفال واملسنني للرشطة البلدية

Paseo de la Chopera, 4 – 28045 Madrid

هاتف مجانا ٩٠٠٢٢٢١٠٠

 ماذا تفعيل إذا كنت
 تعاين من عنف من جهة

زوجك أوطليقك



إذا كان يراقب نظام وقتك، وهندامك واستعامل النقود

إذا كان غيورا أو كأنه ملكاً ألمالكه

إذا كان يريد عدم اشتغالك، أو دراستك أو تكون لك عالقة مع أرستك أو أصدقائك

إذا كان يراقب مكاملتك، رسائلك، قامئة لوائحك يف املحمول ويف الشبكة اإلجتامعية

 إذا استعمل التكنولوجية الجديدة للتحرش بك،يحرجك ليك ينرش معلوماتك الشخصية وبياناتك

الشخصية،الصور أوالفيديوات بدون إذنك

إذا سّبك، احتقرك، أهانك أوهددك

إذا كان يكرس أثاث البيت وأشياء مثينة عندك أو إعتدى عىل حيوانلتك األليفة

إذا دفعك، صفعك، رضبك

إذا مارست معه الجنس خوفا منه أو اإلبتعاد عن املشاكل

إذا كان أوالدك شاهدوا العنف أو كانوا ضحية ُمورَس عليهم

 إذهبي إىل املركز الصحي أو أقرب مستشفى و  إذآ مل تستطيعي فاتصيل باملستعجالت

 عىل الرقم ١١٢

اطلبي شهادة طبية أو تقرير طبي ألنه سيكون ُمهام كدليل عىل الرضب

 إذا كنت بحاجة للخروج من بيتك ألنك يف خطر أنت و/أو الدك اتصيل ب خدمات الرعاية

للنساء الضحية للعنف الجنيس ٢٤ساعة و/أو أي قسم الرشطة

 إذا كانت الحالة طارئة ويف حاجة للمساعدة للخروج من املنزل، اتصل باملستعجالت ١١٢ أو

 وحدة الرعاية وحامية األرسة للرشطة البلدية

 عليك أن تخربي حالة  العنف التي تعرضت عليك كل من العائلة أو األصدقاء ويف العمل ويف

مدرسة أوالدك /بناتك، الخ وبهذه الطريقة ميكنهم الوجوب الذي سيكون مناسبا لهذه الظروف

S.A.V.G. خدمات الرعاية للنساء ضحية للعنف الجنيس ٢٤ ساعة

 وهناك ستلتقي الدعم اإلجتامعي، والنفيس والرشعي الخاص ويساعدك عىل تشكيل خطة

 للتأمني عىل الوضع للتعرض )فيه للخطر وجزء من الخطة سيقيمون بأنك يف حاجة إىل بيت

 محمي وإذا كان كذلك سيسهلونه لك حاليا(، هذه الخدمة تستعمل ٢٤ ساعة كّل يوم طوال

السنة.ليس من الرضوري أن تشتيك ليك يهتمون بك

 .U.A.P.M وحدة الرعاية وحامية املرأة واألطفال واملسنني للرشطة البلدية

١.شخص  حالة العنف ٣. اطلبي املعلومات والرعاية الخاصة

 ٢. إذا عانيت من رضب وتحتاجني إىل الرعاية
الطبية، اطلبيها

اطلبي املساعدة   عرب الهاتف املجاين عىل الرقم  ٩٠٠٢٢٢١٠٠        ميكن اإلتصال معى

 أي مكاملة عىل الرقم ٩٠٠٢٢٢١٠٠        تستقبلها أوال الوحدة للرعاية والحامية

 من طرف الرشطة البلدية إذا اتصلتي ليك تتكلمي ب خدمات الرعاية للنساء

 ضحية العنف الجنيس ٢٤ ساعة، عليك أن تخربي املتكلم، غري رضوري أن

     تعطي بياناتك الشخصية وسرتسل املكاملة

 إذا كان لك مشاكل برصية أو سمعية أو حركية أو من نوع آخر فعليك أن

 تخربي عرب اتصال أو فاكس أو عرب بريد إلكرتوين لتسهل عليك طريقة التواصل

 إذا كنت أجنبية يف حالة غري قانونية لك الحق أيضا أن تستقبيل هذه املعلومات

والرعاية الخاصة

 ٤.عليك الخروج من املنزل إذا رأيت خطرا عىل
حياتك

 إذا كان ممكن، حاول أن تجمع الوثائق التالية وأموالك

وأموال أوالدك/بناتك

الهوية، جواز السفر،شهادة العمل أو اإلقامة

البطاقة الصحية

دفرت العائلة

وثائك بنكية

شهادات دراسية

نسخة مفاتيح املنزل والسيارة

األموال الشخصية )املالبس، األثاث الثمينة… (

  التقارير الطبّية واألدوية


