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   Women’s Health West  (WHW) خدمة
عبارة عن خدمة لصحة النساء تعمل في منطقة   

الضواحي الغربية من ملبورن. ونحن نقدم الخدمات 
والدعم للنساء وأطفالهن ممن يعانون من العنف 

األسري.

ونقوم بتوفير الدعم في المحكمة والدعم في األزمات 
وإدارة الحاالت، باإلضافة إلى الخدمات التي تعزز 

الشفاء واالستشفاء، مثل االستشارات المقدمة إلى 
الشباب واألطفال.

 ما المقصود بالعنف األسري؟
يعد العنف األسري بمثابة جريمة، ويحق لك اإلبالغ عنه. إذا شعرت أنك معرًضة 

لخطر محدق في أي وقت، فاتصلي بالشرطة على الرقم 000.

ويحدث العنف األسري عندما يقوم الزوج أو أحد أفراد األسرة بإيذائك، أو عندما 
يحاول السيطرة عليك والتحكم فيما تقومين بعمله.

ويشتمل العنف األسري كذلك على التصرفات البدنية، مثل الضرب أو العقاب أو 
 تحطيم األشياء أو حبسك. كما يمكن أن يشتمل كذلك على اإلساءة اللفظية 

والعاطفية، مثل:

منعك من رؤية األصدقاء أو أفراد عائلتك	 
الضغط عليك أو خداعك أو إجبارك على ممارسة أشياء جنسية معينة	 
التهديد باإلضرار بك أو بأطفالك أو بأفراد أسرتك أو بحيوانك األليف	 
د التسبُّب في شعورك بالحزن	  شتمك أو تعمُّ
منع أي أموال عنك	 
البحث دائًما عن المكان الذي تتواجدين فيه أو ما تقومين بعمله أو من  	 

تتحدثين معه   

هذه األشياء يمكن أن تؤذيك بنفس قدر العنف البدني.

يمكن أن تقوم منظمة Women’s Health West بمساعدة النساء واألطفال 
والعائالت التي تعاني من العنف األسري.

  317-319 Barkly Street, Footscray, ويمكنك زيارتنا في العنوان
 Victoria, 3011، أو يمكنك االتصال بنا هاتفيًا على الرقم

9588 9689 (03)  . كما يمكنك كذلك مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على 
fvassist@whwest.org.au العنوان

إذا اتصلت بنا أو قمت بزيارة مكتبنا، فإن موظفو االستقبال في مكتبنا سوف 
يستقبلون اتصالك. إذا كانت هذه هي المرة األولى التي تتصلين فيها بنا، فسوف 
نجمع بعض المعلومات المهمة لمساعدتنا في فهم أمور سالمتك والمخاطر التي 

تتعرضين لها. وسيطلب منك موظفونا رقم هاتفك وتاريخ ميالدك. ثم يتم تمرير هذه 
المعلومات إلى فريق القبول لدينا.

كيف يمكنني الحصول على المساعدة؟

 كيف يمكن أن تدعمني
 Women’s Health West؟

نحن نقوم بتوفير مجموعة كبيرة من خدمات الدعم، بما في ذلك: 

دعم إدارة الحاالت
يمكن أن يساعدك دعم إدارة الحاالت على استعادة السيطرة على حياتك مرة أخرى. 
ويمكن أن يقوم مديرو الحاالت لدينا بتوفير الدعم العاطفي والدعم العملي والدعم في 

أوقات األزمات لك، كما يمكنهم كذلك توفير المعلومات لك وإحالتك إلى الخدمات 
األخرى. 

ويمكن أن يعملوا معك من أجل وضع خطة للسالمة. وتساعدك خطة السالمة على 
تقييم وضعك وتقييم ما تحتاجينه كي تشعرين بالمزيد من األمان وحتى تصبحين 

أكثر أمانًا. ويمكن أن يدعمك مديرو الحاالت على مدار فترة زمنية محددة )عادةً ما 
تكون ثالثة أو ستة أشهر، حسب احتياجاتك(.

إذا كانت لغتك األم ليست اإلنجليزية، يمكن لألخصائي استخدام مترجم فوري 
ويمكن أن يساعدك في البحث عن خدمات الدعم بلغتك.

تقدم Women’s Health West إدارة حاالت مكثفة للنساء المعرضات لخطر 
كبير، أو الالئي يحتجن إلى مزيد من الدعم لكي تشعرن باألمان. هناك أيضا مدير 

حالة مكثف لدعم النساء من ذوات اإلعاقة.

األزمات، وخارج ساعات العمل الرسمية، والدعم في المحكمة
توفر Health Women West مجموعة من الخدمات لدعمك إذا كنت بحاجة 

إلى مساعدة في السكن. ويشمل ذلك إحالتك إلى مأوى وأماكن اإلقامة األخرى 
المتعلقة باألزمات، والتي نستخدمها لتوفير منزل آمن ومؤقت للنساء اللواتي يهربن 

من العنف األسري. ويعتمد دعم اإلقامة الذي نقدمه على مستوى سالمتك ومدى 
 الخطر الذي تتعرضين له. يمكنك االتصال بفريق القبول لدينا على 

الرقم 9588 9689 (03)  أو يمكنك االتصال بمنظمة Safe Steps على الرقم 
188 015 1800  لمناقشة ما إذا كان المأوى مناسبًا لظروفك أم ال.

يمكن أن توفر منظمة Women’s Health West الدعم في حاالت أزمات 
العنف المنزلي خارج ساعات العمل الرسمية. للوصول إلى الدعم خارج ساعات 
العمل الرسمية، اتصلي بمنظمة Safe Steps على الرقم 188 015 1800 .

كما تتلقى منظمة Women’s Health West إحاالت العنف األسري من 
الشرطة )كذلك تُعرف هذه الحاالت باسم L17s(. وهذا يعني أنه عند حضور 

الشرطة بعد االتصال بهم بسبب مشكلة متعلقة بالعنف األسري، فإنهم يرسلون إحالة 
إلينا حتى نتمكن من التعامل مع تلك الحالة. وتخبرنا إحاالت الشرطة تلك كذلك بما 

إذا كنت تحتاجين إلى الدعم أثناء مثولك أمام المحكمة.

ويمكننا دعمك إذا كنت بحاجة للحضور إلى المحكمة من أجل للحصول على أمر 
قضائي عدم التدخل مثالً. لدينا أخصائيو دعم ماهرين ومدربين يمكنهم مساعدتك في 

التعاُمل مع إجراءات المحكمة.

يُنتدب أخصائو دعم المحاكم من عندنا للعمل في محاكم الصلح في مختلف أرجاء 
غرب ملبورن في أيام مختلفة من األسبوع. اتصلي بنا لمعرفة متى وأين يمكنك 

الوصول إلى هذه الخدمة.

وسوف يعود إليك فريق القبول )عبر الهاتف عادةً(، ويقدم لك بعض النصائح 
والدعم الفوري. ويمكنهم بعد ذلك إحالتك إلى خدمات الدعم األخرى التي تتيحها 

منظمة Women’s Health West أو إلى الوكاالت األخرى أو إلى إدارة 
الحاالت.

Arabic



الربط بينك وبين الخدمات األخرى لتوفير المساعدة أو الدعم
يمكن أن يحيلك فريق القبول لدينا إلى وكاالت أخرى، مثل cohealth أو خدمة 

Women’s Legal Service أو Centrelink أو خدمات اإلسكان، على سبيل 
المثال، من أجل مساعدتك على الحصول على الدعم واالستشارات التي تحتاجين 

إليها.

كيف يمكنك االتصال بنا
Women’s Health West
  317-319 Barkly Street

Footscray VIC 3011
Phone 03 9689 9588

إذا كنت تعانين من العنف األسري وكنت ترغبين في االتصال بنا عبر البريد 
اإللكتروني، يمكنك االتصال بنا عبر العنوان 

fvassist@whwest.org.au

إذا كنت تحتاجين إلى مترجم فوري، فاتصلي بخدمة المترجمين الفوريين عبر 
الهاتف على الرقم 450 131

الموارد األخرى المتاحة بلغتك
يوجد لدى خدمة Women’s Health West مجموعة من الموارد التي تمت 

ترجمتها إلى اللغات المختلفة المستخدمة في المجتمع لدينا. 

1. بطاقات الحياة بدون عنف منزلي
توفر هذه البطاقات قائمة بالخدمات التي تتعامل مع العنف المنزلي في المنطقة 

الغربية

2. ماذا إذا تم انتهاك أمر عدم التدخل؟ كيفية تجميع األدلة
إذا كنت قد حصلت على أمر بعدم التدخل، وتم انتهاك هذا األمر، فإن هذه النشرة 

سوف توضح لك الطرق العملية التي يمكن استخدامها من أجل تجميع األدلة والتي 
يمكن استخدامها في المحكمة

ويمكن تنزيلها أو طلبها من
www.whwest.org.au/resources

االستشارات واإلرشاد لألطفال والشباب
إذا كان زوجك أو أحد أفراد العائلة يؤذيك، فقد يؤثر ذلك على أطفالك. تذكري أنك 

ال تالمين على ما حدث. فال تخجلي من طلب المساعدة.

تقدم Women’s Health West المشورة واإلرشاد والمجموعات العالجية 
لألطفال في منطقة الضواحي الغربية ممن تعرضوا للعنف األسري.

كما أننا نوفر جلسات االستشارة واإلرشاد لألطفال في العديد من المواقع، بما في 
ذلك ميلتون وهوبرز كروسنج وفوتسكراي.

وتتوفر المشورة واإلرشاد لألطفال كجلسات عالجية لمرة واحدة، أو تقديم المشورة 
على المدى القصير )ثالث أو ست جلسات( أو مشورة متوسطة األجل )جلسات 
مشورة تدوم من ثالثة إلى ستة أشهر( أو تقديم المشورة طويلة األجل )بما يصل 

إلى عام(.

كما نقدم كذلك مجموعات عالجية، بما في ذلك برنامج SPLASh )مكان آمن 
للضحك والفنون والمشاركة(. وبرنامج SPLASh عبارة عن مجموعة من الفنون 

اإلبداعية العالجية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و 12 عاًما ممن 
تعرضوا للعنف األسري. 

إن مشاركة األمهات أو مقدمي العناية في إسداء المشورة لألطفال أمر بالغ األهمية 
لتعافي الطفل. ويمكن أن يساعدك ذلك على فهم سلوك طفلك في التواصل حيال 

تجاربه العاطفية. إن تقديم المشورة واإلرشاد لألطفال مجاني لألطفال الموجودين 
في الضواحي الغربية ممن تعرضوا للعنف األسري.

ال توفر منظمة Women’s Health West المشورة للنساء، إال أن الخدمات 
األخرى توفر تلك المشورة، ويمكننا ربطك بها.

 اتصلي على الرقم 9588 9689 (03)  أو عبر البريد اإللكتروني
fvassist@whwest.org.au للحصول على المزيد من المعلومات.

برنامج "الحفاظ على األمان معًا"
يقدم برنامج "الحفاظ على األمان معًا" الدعم لألسر ككل التي تأثرت بالعنف، 

ولكنهم قرروا البقاء معًا. كما أنه يعمل كذلك مع األسر التي انفصلت عن بعضها 
البعض، ولكن ما زالت توجد عالقة مشتركة بفعل األبوة واألمومة.

ويقدم البرنامج الدعم لألفراد ولألسرة ككل، وهو يهدف إلى الحد من مخاطر العنف 
األسري، مع تعزيز العالقات بين النساء واألطفال والرجال وتحسين تلك العالقات.

لمزيد من المعلومات حول برنامج "الحفاظ على األمان معًا" أو لعمل إحالة، 
يرجى االتصال على الرقم 5650 9448 (03) .


