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EDVOS - " ٍمن العنف األسري، حيث يشعر الجميع باألمان مجتمع خال"  

امل المرأة ع. ال ينبغي أن تُ ينوآمنسليمين عالقة ومجتمع  فيعنف لل ضّرعتلاالعيش دون في أستراليا لكل شخص يحق 
   .ىذألل ضّرعتت نأبشكل سيئ أو 

EDVOS تهموعائل همهي خدمة تدعم النساء واألطفال الذين تعرضوا لألذى من قبل شخص ما في منزل. 

هدد بإيذائك، فنحن هنا لنقدم يبالخوف و كروشع بّبسي تكأو أحد أفراد عائل لك ك أو مقدم الرعايةولدإذا كان شريكك أو 
 لك الدعم.

ربكة. قد تساعدك هذه األسئلة على فهم ما إذا كنت مُ  كثيراً ما تكونالعيش مع العنف األسري هو تجربة صعبة و
 لعنف األسري.تعرضين ل

 هل الشخص:
 ؟الذعربالخوف أو  كروعش بّبسي 
 قول أشياء سيئة لك؟يأو في وجهك صرخ ي 
 ؟يمتكيحّط من ق 
 ؟كدفعيأو  كلكميأو  كضربي 
 ن رؤية عائلتك أو أصدقائك؟يمنعك م 
 الطعام؟مثل الدواء أو اتك اجيحتاال يعطيك  
 سيطر على أموالك ضد إرادتك؟ي 
 إيذاء حيواناتك األليفة؟بهدد يؤذي أو ي 
 ؟ةالخاص اتكمعتقدأن يكون لديك سمح ال ي 

 

 ما هو العنف األسري؟
خوف أو بال كروشعب  ّبسوالسيطرة عليك، مما يته سلطبسط العنف األسري عندما يسعى شخص في عائلتك إلى يحدث 

 أشكاالً عديدة:العنف األسري خذ أيمكن أن ي .بالذعرأو  كتم قيماعد
  ً ً  يمكن أن يكون جسديا ً  ونفسيا ً  وعاطفيا ً  أو ماليا ً  أو اجتماعيا ً  أو جنسيا  .أو روحيا
 يمكن أن يشمل السلوك العنيف والتهديد والسيطرة والتخويف والعزل. 
لذين ااألشخاص على الدينية، وؤثر على الناس من جميع األعمار والخلفيات االجتماعية والثقافية وييمكن أن  

 اإلعاقة. يعانون من
ضد الحيوانات األليفة، في الزواج، و، األهل المسنينضد و، والدواألاألهل يمكن أن يحدث بين أفراد األسرة و 

 نزلماألزواج المنفصلين أو المطلقين، وحتى داخل البين و، بين المثليينالعالقات و، المساكنةعالقات في و
 المشترك.

 .ةسابق ةمعظم الحاالت، يرتكبها الرجال ضد شريكة أو شريك في 



 سيقوم موظفونا:
 ع اليكاستمباال 
 قكيصدبت 
 تقديم المعلومات والدعمب 
البقاء في منزلك، أو مساعدتك في العثور على مكان آمن  مساعدتك في تطوير خطة السالمة حتى يمكنكب 

 للبقاء فيه
 والعناية برفاهيتهم على سالمتهمظ احفالمساعدتك في دعم أطفالك، وب 
 الماليةاالستشارية والقانونية و الخدمات ها مثليناالتصال بخدمات الدعم التي قد تحتاجب 

 
 

 إذا كنت بحاجة إلى مساعدة: ينماذا تفعل
 .000الطوارئ ثالثة أصفار  برقم ي، اتصلفوريالخطر عرضة للإذا كنت 

 
ً  9الساعة  بين  4200 9259 (03)الرقمعلى  EDVOS خدمةب ياتصل  بينمساًء من االثنين إلى الجمعة و 8و صباحا

ً  9الساعة   مساًء يوم السبت. 5و صباحا
 

 015 1800(الخطوات اآلمنة) على الرقم: Safe Stepsي بمنظمة للحصول على المساعدة في غير هذه األوقات، اتصل
 safesteps.org.au الموقع بزيارة يمويوم أو قال فيساعة  24،  188

 
 10 بينالجمعة  إلىاالثنين من ( 988 755 1800: على الرقم المتعدد الثقافات ضد العنف األسري InTouchمركز 

 )مساءً  4وصباحاً 

 
 .EDVOS خدمة كساعدتكيف يمكن أن 

، (مانينغهام) Manninghamو، (بوروندارا) Boroondaraلألشخاص الذين يعيشون في وفرة خدماتنا مجانية ومت
و موناش)( Monashو، (نوكس) Knoxو، (وايتهورس) Whitehorseو، (ماروندا) Maroondahو

Yarra Ranges (يارا راينجز). 
 

مة هذه الخدومترجم فوري لك.  أن نجلب، فيمكننا تهااللغة اإلنجليزية و/أو قراءفي صعوبة في التحدث كان لديك إذا 
 مجانية.

 
 


