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اشارات ال يجب االستهانة بها:

أجبرت على الزواج منه

  يجبرك على ممارسة الجنس 

جعلك تفقدين / تتركين عملك

 يمنعك من التصرف في الحساب البنكي

يراقب هاتفك

يراقب تحركاتك

ال يترك لك الحرية ان تلتقي بمن تريدين

 ال يتركك تغادرين المنزل أوحضور     
دروس تعليم اللغة االيطالية

يهينك في األماكن العامة أو أمام األطفال

يسيء إليك أو يقلل من شأنك

عالقتك به تؤذي جوانب أخرى من حياتك

 يجعلك تشكين في نفسك: انك مخطأة ، مذنبة
و عاجزة

 تشعرين باالرتباك والقلق وتعتقدين أنه ال
يوجد لديك مخرج

 يحرمك من  اتخاذ قرارات تخص االسرة

(االطفال والتسوق)

عدواني ويرفع صوته

يرميك باألشياء ويدفعك

يقوم بأعمال قصد إيذائك أو تخويفك



تعشين حالة العنف، ماذا يمكن ان تفعلي؟

اطلبي المساعدة من أفراد األسرة واألصدقاء الموثوق بهم

احتفظي بجميع التقارير الطبية والتسجيالت الصوتية

قمي بإعداد حقيبة الطوارئ )حقيبة يدوية أو حقيبة ظهر( تحتوي على الوثائق
 المهمة )لك ولألطفال( ، مفاتيح السيارة والمنزل ، الهاتف ، األوراق النقدية ، األدوية ، 

السجالت طبية

حددي بعض األماكن التي يمكن أن تأويك )األصدقاء أواألقارب أوالفنادق)



ترغبي في المغادرة: كيف يمكنك فعل ذلك؟

 حددي مكان حيث يمكنك االنتقال اليه )األصدقاء، األقارب، الفنادق، إلخ( حيث يمكنك 
الشعور باألمان والقبول

ضعي جانبا بعضا من المال

 دعي فقط األشخاص الموثوق بهم يعرفون مكانك واطلبي منهم الحفاظ على سريته،
وعليك توخي الحذرعند الخروج بمفردك

 قمي بحذف نظام )جي بي إس( او غيره من انظمة  تحديد المواقع من هاتفك والمتصلة
بوسائل التواصل االجتماعية

 احملي معك بطاقة الهوية الشخصية، جوازات السفر )أيضا جوزات سفراألطفال(،
 تصريح اإلقامة، البطاقة الصحية، التقاريروالسجالت الطبية، العقود وكشف الراتب

الشهري وثائق التأمين، اإلقرارات الضريبية، إلخ

 إذا لم تتمكني من الحصول على الوثائق االصلية، تذكري نسخها واالحتفاظ بها في مكان
آمن حيث يمكنك الوصول إليه

 غادري المنزل مصحوبة بحقيبة
الطوارئ التي أعددتها من قبل

 استئمني وابلغي االشخاص
 الموثوق بهم )بمن فيهم الجيران(

 بالوضع ألنهم ممكن أن
 يساعدوكي )اوان يستقبلوكي(

وان يتصلوا بقوات االمن

 توجهي الى قسم المستعجالت او
 الى طبيب الرعاية األولية من اجل

فحصك و تزويدك بتقرير طبي

 اتصلي بقوات االمن أو توجهي شخصيا
 إلى مركز الشرطة أو الى مركز رجال

الدرك



 في مركزمكافحة العنف يمكنك
أن تحصلي مجانا

 على مكان أمن، خاص، دافئ، !
 دون ان يحكم عليك بل يساعدك

في اتخاد الخياراالفضل لك
من خالل:

خدمة االستماع هاتفيا

 خدمة الوساطة اللغوية والثقافية

 الدعم من اجل

البحث عن عمل

محادثات االستقبال

مجموعات الدعم

الضيافة

االستشارة القانونية
الدعم النفسي

حقوقك:

اإلعفاء من أداء تذكرة العالج
 إذا لجأت إلى قسم المستعجاالت بسبب العنف االسري، العنف الجنسي أو

أعمال اضطهادية
  

محامي في اطار المساعدة القانونية المجانية.
 راجعي موقع نقابة المحامين في مقاطعتك، لتتحققي ما إذا كان دخلك يخول

.لك الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية على نفقات الدولة
 تذكري أنه لديك الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية )بغض

 النظرعن دخلك( في حالة تقديم بالغ / رفع دعوى عن: جرائم العنف
 المنزلي، تشويه األعضاء التناسلية االنثوية، العنف الجنسي، العنف الجنسي

.الجماعي أوأعمال اضطهادية

إجازة عمل مدفوعة األجر
 إذا كان مشغلك في القطاع العام أو الخاص، وكنت متابعة من طرف مركز

مكافحة العنف، يحق لك الحصول على إجازة عمل مدفوعة
 األجر لمدة ثالثة أشهر كحد أقصى

(circolare 65 art. 24 del D.Lgs.80 del 15 giugno 2015)



www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/rilevazione-delle-strutture-regionali

أرقام مهمة:

كارابنيري/ رجال الدرك

الشرطة

االسعاف

الرقم االخضر

مركز مكافحة العنف التابع لبلدية فينيزيا

تصفحي موقع جهة الفينيتوعلى االنترنت للعثورعلى أقرب مركز لمكافحة العنف 
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