
تتعامل بلدية بلمونت مع موضوع العنف األسري والمنزلي بمنتهى الجدية ويوجد لدينا 

خدمات تدعم وتؤازر السكان الذين قد يتعرضون لإلساءة أو للسلوك التحكُّمي. 

            هل أتعرض أنا لإلساءة؟

إذا كنِت غير متأكِدة من تعرضك أنت وأطفالك 

ِقبَل أفراد أسرتك )بما في ذلك  للسلوك المسيء من 

المفيدة: األسئلة  بعض  إليِك  الزوجية(،  شريك 

•   هل يقوم أحد أفراد أسرتك أو شريكك بقول أو 

فعل أشياء تجعلك تخافين على سالمتك؟

•   هل تشعرين بالُعزلة أو تبتعدين عن األصدقاء 

واألسرة بسبب عالقتك بهذا الشخص؟

•   هل أصبح السلوك التحُكمي وقلة االحترام أو 

ًرا؟ اإلهانات نمطًا متكرَّ

•   هل تشعرين وكأن المشاكل في عالقتك 
الزوجية هي بسببك أنِت لوحدك؟ 

•   هل تشعرين أو يتم إشعارك بأنك لست جيدة 

بما يكفي أو بال قيمة؟ 

•   هل تجدين نفسك مشغولة البال دائًما بعالقتك 

الزوجية وكيفية اصالحها؟ 

•   هل تشعرين بالتهديد أو الخوف من االساءة 

الشفهية أو التهديدات البدنية أو التعُقب 

 والمالحقة؟ 

 خدمة املرافعة
 والدفاع لحامية األرس يف

منطقة بلمونت
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إن خدمة المرافعة والدفاع لحماية األسر في منطقة بلمونت هي عبارة عن عمل تعاوني بين خدمات رواه المجتمعية وبلدية بلمونت وشرطة بلمونت 

بهدف تقديم الخدمات لألفراد والعائالت المتأثِرة جراء العنف األسري والمنزلي في مدينة بلمونت.  

           نعم؟

إذا أجبت ِبنعم على أّي من هذه األسئلة فقد يكون 

ث إلى شخص متخّصص من أجل الحصول  مفيًدا التحدَّ

على بعض المعلومات األخرى حول ما هو السلوك 

المسيء والتحكُّمي. تتوافّر المساعدة لك ولعائلتك 

وللشخص الذي يختار استعمال التصرُّف المسيء. 

            اليك كيف يمكننا تقديم 
المساعدة:

•   المعلومات عن اإلساءة المنزلية وأنماط السلوك 
التحكُّمي 

•   معلومات التخطيط من أجل السالمة 

•   معلومات عن التقّدم بطلب للحصول على أمر 

بمنع العنف األسري

•   الدعم في اإلبالغ عن مخالفات جنائية مرتبطة 

بالعنف األسري 

•   الدعم من خالل تقديم اإلرشاد بشكل غير رسمي 

وإحالة األطفال والشباب إلى اختصاصيين

•   المساندة والدعم في المحاكم من خالل محاكم 
البداية في الضواحي 

•   التقييم التخُصصي للمخاطر والتخطيط إلدارة 

المخاطر 

•   الدعم المتواصل والمتابعة 

إن خدمة المرافعة والدفاع لحماية األسر في 

منطقة بلمونت مجانية.

يمكن الحصول على خدماتنا من االثنين إلى 

الجمعة ما بين الساعة ٨ صباًحا و٤ عصرًا.

 ما عليكم سوى االتصال بالرقم

360 438 0466  للدردشة أو لحجز 
موعد شخصي يتسم بالخصوصية. 
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