
 
 غ�� صعو�ات 19-�وفيد مرض عن �شأ 

  �علم  فنحن ؛�افة الناس حياة ��دد مسبوقة

 ا�حياة قيد ع�� للبقاء تجاهد الناس �عض أن

  مشاعر من اآلخر �عضهم ا�ي�ع ح�ن ��

 أحبا��م.  فقد ع�� العميق ا�حزن 

 
 األسري  لألذى يتعرض  من أيًضا وهناك

 
 معاناتھ.  عن ب�لمة يتفوه أن دون 

 
  لھ يتعرض  أن نتم�ى ال ��يء هو ي األسر   األذى

 النساء ع�� وطأة �شتد األمر ولكن أبًدا، أحد

 أنفسهن يجدن الال�ي األقليات مجتمعات من

  لعدم وذلك  املؤذية، املواقف هذه من موقف ��

 املوضوع.  فهمهن

 
 Scotland Community One مشروع ��

 أنِك  �عل�ي أن نر�د املتحد) اسكتلندا (مجتمع

 .األسري  للعنف �عرضِت  اذإ وحدك لسِت 
 

  َمْن  �عرف�ن أو املساعدة، تحتاج�ن كنِت  إذا

 حال.ال �� الدعم نقدم فإننا املساعدة، يحتاج
 

 

 السود مجتمعات �� القائمة التحديات

 : BAME العرقية واألقليات واآلسيو��ن
 
 

 أذى يكون  أن يمكنف ا�جسدي، العنف أفعال األسري  األذى يتجاوز 

 مالًيا. أو  نفسًيا أو  ًياجنس أو  كالمًيا

 
One  مشروع لها يقدم ال�ي األسري   األذى �حايا أعداد  ت��ايد اآلن ىوح�  ا�حظر بدء منذ

Scotland Community .الدعم 

 
  �سبب السيطرة من وحالة اللغة حواجز من كث��ة أحيان �� األقليات مجتمعات �عا�ي

  �حايا  معظم و  .أمامها  املتاحة راتخيا �ا ةمعرف وعدم  االجتماعية العالقات غياب

 مع وتتسامح الذكر سيطرة  ف��ا  �سود ثقافات من الوافدات النساء من  األسري  األذى

 اقتصادًيا.  أزواجهن  ع�� أيًضا  معظمهن  �عتمد حيث ،األسري  األذى

 
  ال�جوء، اتطالب  من أو ،رسمًيا تا املقيد غ�� اتاملهاجر  من ال�حايا هؤالء

 ل�خطر عرضة ا�جتمع فئات أك�� من فهن ولذا ؛املست�� سري األ  األذى من �عان�ن

ا حضرن  أو رسمًيا مقيدات غ�� إما أل��ن
ً
 معرف��ن فت�ون  البالد، إ�� حديث

 يمك��ن ال�ي األماكن عن أو االجتماعية، املنظومة عمل كيفية عن سواء محدودة

 املساعدة. ع�� ل�حصول  إل��ا التوجھ

One 

Community 
 

Scotland 

 
 

  ع�� ا�حصول  وكيفية األسري  األذى

 مساعدة 

 





 

 

  ا�جمعية من  االق��احات �عض ي�� فيما

UK  األرواح إلنقاذ  املتحدة باململكة ا�خ��ية

SafeLives Charity  عملھ يمكنك ما حول  

 سالمتك:  لضمان

 
 
 

 
  مدى �عرف  فإننا لھ، �عرضِت  أو األسري  لألذى حالًيا تتعرض�ن كنِت  إذا

 مع وجودك �ع� قلقة ت�و�ي وقد يِك.�ع��  الذي وا�خوف  زلةبالع الشعور 

  .ن���امل بالعزل  قيامك  وقت �� األذى بِك  ُي�حق �خص

 
 أقل تجعلك  قد أو تتغ�� قد  ال�ي األشياء  �� التفك�� تحاو�� أن املهم من

  باألمان، إحساًسا
ً
  إذا مساعدة ع�� ا�حصول  كيفية �� ملًيا التفك�� وخاصة

 لها.  بحاجة كنِت 

 
 بالف��وس. اإلصابة من الناس، �ل مثل قلقة، ون�نت� قد أنك  �علم كما

 
 :وا�ج��ان واألصدقاء األسرة من الدعم

 
 ع�� ل�حصول  وسيلة وا�ج��ان واألصدقاء األسرة أفراد ي�ون  أن يمكن

 تحتاجينھ: الذي الدعم
 
  بِك، لالتصال فيھ تثق�ن �خص مع محدد موعد ترتيب يمكنك  هل •

  أوقات �� بِك  يتصل  سوف  ما �خًصا بأن علم ع�� ت�ون�ن و�ذلك 

 األسبوع؟  من محددة

 
  وسيلة أي أو FaceTime ع�� فيھ ق�نتث ما ��خص االتصال يمكنك  هل •

 وعما لھ تتعرض�ن عما ال�خص هذا مع التحدث يمكنك  هل ؟أخرى 

  �ي رمز�ة  �لمة/عبارة لديك  هل القلق؟ لِك  �سبب
ُ
  أنك  ما �خًصا خطري ت

 بالشرطة؟  االتصال منھ  تطل�ي �ي أو معھ للتحدث مانباأل  �شعر�ن ال
  

 :بالنفس العناية
 

 بنفسك:  العناية يمكنك  كيف
 
 األساسية العناية  مداومةو  اإلم�ان. قدر املعتاد بالروت�ن ال��مي •

  ،الر�اضة ممارسةو  والنوم واالستحمام الطعام تناول  مثل بنفسك،

 النفسية. �حتك  ضمان ع�� �ساعد أشياء �لها
 
 خارج  ممكنة  مساحة  أي  ��  وام��ي  للراحة،  ممكن  وقت  أي  استقط�� •

 استطعِت. إذا اإلن��نت  ع�� ر�اضية تمر�نات �� األطفال وأشر�ي البيت،
 

 لسالمتك:  للتخطيط اق��احات
 

 الذهاب؟ يمكنك أين إ�� �عرف�ن فهل البيت ملغادرة واضطررِت  طارئ  حدث إذا

 
َ
ري ت

َّ
ك

َ
 مغلقة. ست�ون  اعم واملط ا�حال من العديد أن ذ

 
  كتابة �ستطي�� هل ،لِك  باملش��يات يقوم ھفي تثق�ن �خص هناك �ان إذا •

 مساعدتھ؟  لتطل�ي املطلو�ة املش��يات قائمة ع�� رسالة
 
  ْن َم  بيت �� اترك��ا  استطعِت، و�ذا ،األساسية أغراضك ��ا  حقيبة حضري  •

  منتتض أن و�جب األسرة/ا�ج��ان. األصدقاء/أفراد من فيھ تثق�ن

  ورخصة السفر، وثيقة ذلك �� بما  املهمة، والوثائق الطبية األساسيات

  و�طاقاتك إقامتك، تصر�حو  يالد،امل  وشهادات الزواج، وشهادة القيادة،

  يثبت ما و  الدبلومات، وشهادات  املصرفية، ا�حسابات املصرفية/كشوف

 .تكإقام محل
 

  توصيل ل  وقت   حجزو   املش��يات  عمل  صعو�ة  من  القائم  الوضع  استغ�� •

  أحد   مع  ت�ل�يتو   الا�ح  إ��  ذهابك  لت��ري  اإلن��نت،  ��ع  الطلبات

 . ملساعدتك
 

 األطفال: 
 

 �ي رؤ���م من حرمانك  وفكرة األطفال �ستخدم قد يؤذيِك  الذي ال�خص

  �شأن توج��ية مبادئ العدل وز�ر أصدر أذيتك. منو  عليِك  سيطرتھ من يز�د

 ل و بالدخ عل��ا االطالع و�مكن ،�ورونا و�اء تف��ي أثناء �� ا�حاكم أوامر تنفيذ

 هنا.  بالنقر أو ukscotcourts.gov. املوقع ع��
 
 

 لغتك  تتحدث منظمة عن البحث فعليك  محدودة اإلنجل��ية لغتك  �انت إذا

  مركز تليفون  رقم معِك  احفظي فورً�ا. م��جًما لِك  توفر أو لتساعدك

  ال��جمة و�مكنھ فيھ تثق�ن أحًدا واصطح�ي منطقتك، �� �ةالفور  لل��جمة

ر  مجاًنا، م��جم�ن ا�حاكم توفر لِك.
ّ

 لِك.  م��جم لطلب محاميِك  ي وذك
 
 
 
 
 

 

  أنِت  املساعدة، وتحتاج�ن ل�خطر  معرضة كنِت  إذا

ري  ،لكطف  أو 
َّ

ك
َ

ذ
َ
 999  النجدة برقم تتص�� أن  ت

 
  فعليك  تت�ل�ي، أن املأمون  غ��  من أنھ  شعرِت  إذا ،999 برقم تتصل�ن عندما

  تنقري  بأن ا�خط، ع�� ال�خص �سمعك  �ي التعليمات ع�� والرد االستماع

 
ً

حد�ي أو التليفون  ع�� مثال
ُ
 صوت. أي ت

https://www.scotcourts.gov.uk/coming-to-court/attending-a-court/coronavirus


 

 

 والدعم:   املساعدة

 
 
 
 
 

  تجع�� ال و  .ال�حظة هذه �� لِك  موجود عمالدف  وحدك.  لسِت  أنِت 

كبت جر�مة عن اإلبالغ من  يمنعك كورونا و�اء انتشار 
ُ
  وال   ضدك، ارت

 مساعدة.  ع��  ل�حصول  لالنتظار  مضطرة أنك �شعري 

 
  والزواج األسري  العنف حاالت �� للمساعدة الساخن اسكتلندا خط

Marriage Forced and Abuse Domestic Scotland's  القسري 

Helpline اليوم �� ساعة 24 مدار ع�� للمساعدة  مدر�ون  عاملون   لديھ  

 أو سنك �ان مهما   املساعدة لِك  وسيقدمون  .0800 027 1234 الرقم ع��

 خلفيتك.  أو جنسيتك أو إعاقتك

 
  Aid Women's SHAKTI النساء ملساعدة شاك�ي جمعية

 العرقية ألقلياتاو   لسودا مجتمع  من للنساء املساعدة  تقدم

  االتصال يمكنك  .األسري  لألذى   نضعر يت أو �عرضن الال�ي

 . 0131 475 2399 الرقم ع�� با�جمعية

 

  يوفر  Scotland Crisis Rape باالغتصا ألزمات اسكتلندا مكتب

  لألذى �عرضن الال�ي والنساء للفتيات ا�جانية السر�ة املعلومات

 . 08088 01 03 02 الرقم ع��  باملكتب االتصال يمكنك ا�جن��ي.

  آمًنا  م�اًنا  فرو ت التطوعية لألعمال جمعية Women SAY املرأة صوت

  أو االغتصاب، أو ا�جن��ي، لألذى طفول��ن �� �عرضن الال�ي اباتللش

  لل��ديد �عرضن أو إقامة م�ان  لهن ليس والال�ي ا�جن��ي، االعتداء

 .0141 255 5803الرقم ع��  با�جمعية االتصال يمكن  بتشر�دهن.
 
 

   تقدم Aid Women's Scottish املرأة ملساعدة االسكتلندية ا�جمعية
 

 أو عاطفي ال ذى لأل   تعرضني الال�ي النساء إ�� والدعم واملشورة  املعلومات

  بيئة اسكتلندا، مستوى  ع�� املنتشرة  بفروعها ،جمعيةا�  روتوف جسدي.ا� 

  املؤذي�ن. أزواجهن �جر �� يرغ�ن ممن وأوالدهن، لدعمهن للنساء آمنة

 . 1234 027 0800 الرقم ع�� با�جمعية االتصال يمكنك

 
Families Parent One  يدالوح العائل ذات لألسر  اسكتلندا جمعية

Scotland األسرة  �عول  ملن الدعم وتقدم التطوعية عمالباأل  تقوم  

 الرقم ع�� للمساعدة  الساخن با�خط  االتصال يمكن وألسرتھ. وحده 

0323 801 0808 . 

 
 �� الشرطة ركزم بيانات لد��ا Scotland Police اسكتلندا شرطة

  أو خطر حادث  عن الفوري لإلبالغ اسكتلندا. شرطة موقع  ع�� منطقتك

 . 999 بالرقم االتصال يمكنك مؤٍذ،

 
 ع�� ا�حصول  كيفية  عن معلومات يتضمن cotS Safer  موقع

  جارتك. أو صديقتك أو أنِت  ،أسري  أذى من  �عان�ن كنِت  إذا املساعدة،

 safer.scot املوقع ع�� ادخ��
 

 

Community One  مشروع عن نبذة

Scotland : 
 

 

طلق الذي  )املتحد لندااسكت مجتمع( Scotland Community One مشروع
ُ
  أ

  االستقرار  �� املدينة ع�� املستجدين والشباب راألس �ساعد ،2018 يونيو ��

  املدينة �� األفر�قي القرن  مجتمع من "مناصرات"  ولدينا ا�جديد. م�ا��م ��

  �� والنجاح السعادة حققن النساء وهؤالء بذلك. القيام ع�� ملساعدتنا

 وهن لھ. يحتجن ممن لغ��هن العون  يد آلنا  و�قدمن املدينة، �� حيا��ن

 أو اللغو�ة، املهارات تحس�ن أو  املدينة، ع�� التعرف  �� ساعدةللم موجودات

 وظيفة. ع�� ل�حصول  التقدم

 
 

  التدر�بية الدورات من مجموعة ع�� املناصرات من فر�قنا حصل وقد

  مصاعب أي لتجاوز  الزمةال الدعم خدمات ع�� األ�خاص  حصول  لضمان

 املدينة. �� همه اج تو 

 
 

  و�� ،Coll Khadija �ول  خديجةScotland Community One مشروع يدير

  �� سنة 25 من أك�� عملت حيث واسعة خ��ة ولها ا�حمالت إدارة ع�� القائمة

 وأفر�قيا. اسكتلندا
 
 

 :بنا االتصال 
Scotland Community One   

 
Khadijacoll.vru@gmail.com   

   فيسبوك | ���تو  ع�� ملتا�عتنا 

@OneCommunityScot 
 

www.svru.co.uk 
 

https://sdafmh.org.uk/
https://sdafmh.org.uk/
https://sdafmh.org.uk/
https://shaktiedinburgh.co.uk/
https://shaktiedinburgh.co.uk/
http://www.rapecrisisscotland.org.uk/
http://www.rapecrisisscotland.org.uk/
http://www.say-women.co.uk/
http://www.say-women.co.uk/
http://www.scottishwomensaid.co.uk/
http://www.scottishwomensaid.co.uk/
https://www.scotland.police.uk/
https://www.scotland.police.uk/
https://safer.scot/da/page-3/
https://safer.scot/da/page-3/
https://safer.scot/da/page-3/
http://www.svru.co.uk/

