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نساعد ضحايا العنف األسري 
 والعنف الجنسي

 .البالغينضد اإلساءة ومن العنف األسري والعنف الجنسي  المتضررين لكلمتاح  هي موردٌ أليكساندرا منظمة 

 :َمن نحن
هي منظمة مجتمعية غير ربحية مقرها في بلين وأنوكا، توفر الخدمات لضحايا العنف أليكساندرا هاوس 

 .الترجمة الفوريةخدمة ونوفر . جميع خدماتنا سرية ومجانية. األسري والعنف الجنسي

 والعنف الجنسي؟ ما هو العنف األسري
 ،أو يُديم سيطرته ،الذي يمارسه شخص ما لكي يسيطر المسيءالعنف األسري هو نمط من السلوك 

العنف األسري على االعتداء الجسدي أو الجنسي أو المعنوي أو االقتصادي وقد ينطوي . على عشيره
 .أو النفسي أو التهديد بإيقاع االعتداء

أو المؤذية /األفعال واألقوال الجنسية غير المرغوبة من الطرف اآلخر والعنف الجنسي يعني استخدام 
 .له

 ...نوفر نحن
ملجأ لحاالت و، لتلقي الشكاوى وتقديم العون اهاتفيً  اتشمل خطً  -ساعة  24على مدار  طارئةخدمات  •

 .وتقديم الدعم للمتضررين في مستشفيات ميرسي ويونيتي ،الطوارئ
الدعم طوال مدة  وتوفيرإصدار أوامر الحماية،  التقدم بطلباتتشمل المساعدة في  -خدمات الدفاع القانوني  •

 .التقاضي أمام المحكمة الجنائية
تشمل إدارة القضايا، وتحديد األهداف، والمساعدة في االستفادة من الموارد المتوفرة في  -خدمات المتابعة  •

 .المجتمع المحلي
تغطي طائفة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالتعافي من العنف األسري  -مجموعات العالج والدعم  •

 .والعنف الجنسي

مساعدة في للإذا احتجتم هذه الخدمات أو غيرها من الموارد، أو  عنمعرفة المزيد لاتصلوا بخطنا الساخن 
 .منكم وسالمتكمالتخطيط أل
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	مَن نحن:
	نحن نوفر...
	• خدمات طارئة على مدار 24 ساعة - تشمل خطًا هاتفيًا لتلقي الشكاوى وتقديم العون، وملجأ لحالات الطوارئ، وتقديم الدعم للمتضررين في مستشفيات ميرسي ويونيتي.
	• خدمات الدفاع القانوني - تشمل المساعدة في التقدم بطلبات إصدار أوامر الحماية، وتوفير الدعم طوال مدة التقاضي أمام المحكمة الجنائية.
	• خدمات المتابعة - تشمل إدارة القضايا، وتحديد الأهداف، والمساعدة في الاستفادة من الموارد المتوفرة في المجتمع المحلي.
	• مجموعات العلاج والدعم - تغطي طائفة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالتعافي من العنف الأسري والعنف الجنسي.
	اتصلوا بخطنا الساخن لمعرفة المزيد عن هذه الخدمات أو غيرها من الموارد، أو إذا احتجتم للمساعدة في التخطيط لأمنكم وسلامتكم.
	نستقبل مكالماتكم على مدار 24 ساعة: 763-780-2330



