خـدمــات الضحـايـــا
VICTIM
SERVICES
من نحن:
خدمات الضحايا هي وحدة دعم تابعة للشرطة وتركز بشكل خاص على
العنف المنزلي والعنف المتعلق بالجنس .نعمل ضمن شراكات لتوفير
الدعم والتوعية ،واالستجابة للمشاكل األفراد والمجتمعات المتأثرة
بالجرائم.

تعالج وحدة خدمات الضحايا ما يلي:

أرقام الطوارئ
الشرطة911 :
يقوم قسم الشرطة بالرد على جميع الشكاوى المرتبطة باالضطرابات األسرية
والعنف الجنسي.
مركز آفالون لالعتداء الجنسي
خط األزمات الطارئة على مدار الساعة :الخط ()9024250122
المخصص لألزمات الطارئة المتعلقة باالستشارات واالعتداءات الجنسية
(خالل خمسة أيام) .لحجز موعد ،يرجى االتصال على 9024224240
بريوني هاوس:
خط األزمات الطارئة على مدار الساعة9024227650 :
التواصل المجتمعي9024299003 :
الملجأ9024237183 :
خط األزمات للنساء ال ُمعنّفات وأطفالهن.
خط األزمات على مدار الساعة9024227650 :

•

االعتداءات (ومن ضمنها المنزلية والجنسية)

•

الكسر واالقتحام/غزو المنازل

•

قتل النفس

•

السرقة

خط العنف األسري المجاني على مدار الساعة18552250220 :
الخط مخصص للضحايا و/أو لألفراد الراغبين في الحصول على إجابات
حول العنف األسري.
مبادرة الجيران واألصدقاء والعائالت.

•

الموت المفاجئ

•

االنتحار

الفريق الجوال لمواجهة أزمات الصحة العقلية18884298167 :
خط دعم أزمات الصحة العقلية على مدار الساعة.

•

التحرش الجنائي  /المطاردة

•

حوادث صادمة أخرى

آكسس جستس آكسس9024332085 :
مركز المعلومات القانونية ثنائية اللغة لتوفير خدمات مؤتمنة مجانية في
جميع أنحاء نوفا سكوشا.

اتصل بنا:

االعتماد على المخدرات أو اإلدمان عليها18663406700 :
استشارات فردية وأسرية وجماعية لألشخاص المتضررين من الكحول
والمخدرات والقمار.

ساعات الدوام ( 8:30ص –  4:30م)

آدسوم هاوس9024234443 :
ملجأ للنساء المشردات وأطفالهن.

رسائل نصية902.497.4709 :

آلكوهوليك أنونيماس لمدمني الكحول9024611119 :

هاتف902.490.5300 :
إيميلvictimservices@halifax.ca :

آالنون9024667077 :
آليس هاوسينغ9024668459 :
المرحلة الثانية من السكن اآلمن واالستشارة للنساء المعنّفات وأطفالهن.
حماية الطفل  /معونة الدخل :هاليفاكس 9024255420:دارتموث:
 9024243298بيدفورد/ساكفيل9028693600 :

المجتمعات تعالج االنتحار يدا ُ بيد9024666600 :
معلومات ودعم للناجين من االنتحار.
كوفرديل9024226417 :
للنساء اللواتي يواجهن صراعات مع القانون.
العيادة المجتمعية التابعة لمدرسة دالهاوزي لألعمال االجتماعية:
9024942753
الدعم الطبي واالجتماعي ألهالي منطقة بلدية هاليفاكس.
خدمات الضحايا التابع لقسم العدل9024243307 :
توفير معلومات ودعم وتوجيه أثناء انتقال القضايا في المحاكم.
أوامر الحماية الطارئة 18668166555 :لضحايا العنف األسري في حالة
الطوارئ.
محكمة األسرة– هاليفاكس9024243990 :
مجلس المشورة الموجزة9024245616 :
مركز برنامج معلومات قانون األسرة9024245232 :
رابطة خدمات األسرة 9024201980 :خدمات استشارية.
خط  HRPالساخن لقضايا التنمر 9024947283 :دعم ومشورة للتصدي
للتنمر.
آيسانس9024233607 :
استشاري توعية بشأن التدخل في األزمات902.406.8618 :
خدمات لالجئين والمهاجرين.
خط مساعدة األطفال1.800.668.6868 :
نيو ستارت لالستشارات902.423.4675 :
تقديم المشورة للرجال العنيفين وزوجاتهن.
إن إس للدعم القانوني (قانون األسرة)
هاليفاكس902.420.3450 :
دارتموث902.420.7921 :
المحكمة اإلقليمية
هاليفاكس902.424.8718 :
دارتموث902.424.2390 :
ستيبينغ ستون902.420.0103 :
تقديم الدعم والمشورة للعاملين في شؤون الجنس.
للحصول على المزيد من األرقام والموارد ،اتصل بـ 211

وحدة خدمات الضحايا

هدف الوحدة هو العمل بالتعاون مع ضباط الشرطة لمساعدة ضحايا الجرائم.
كيف نتعامل مع الضحايا:
• يتابعهم موظفونا عبر الهاتف.
• إحاالت من ضبط الشرطة
• الضحية هو من يبدأ بالتواصل
• االستجابة في مكان الحدث.

كيف تتصدى الشرطة للعنف

األسري:

من واجب الشرطة االستجابة لجميع حاالت العنف األسري بين الزوجين

تذكر:
•
•
•

إذا كنت قد تعرضت مؤخرا ً لالعتداء:

أو الشريكين اللذين تربطهما عالقة حميمية ،والتحقيق فيها.

•

اتصل بالشرطة بأسرع وقت ممكن.

تحاكم الشرطة المعتدي عندما:

•

اطلب  911إذا ما زال وضع الخطر قائما ً أو إذا كنت بحاجة

•

يدلي أحدهم بأنه قد تعرض لالعتداء.

إلى مساعدة فورية .أما إذا زال الخطر المباشر ،اتصل بـ

•

و/أو كانت هنالك أدلة تشير إلى اعتداء.

.902.490.5020
•

إذا تحقق أحد الشرطين أعاله ،أو كالهما ،من الممكن ترحيل الزوج أو
الخدمات:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

كيف تتعامل الشرطة مع العنف الجنسي

آفالون لالعتداءات الجنسية أو بأحد الموظفين العاملين في

الشريك المعتدي من المنزل.
معلومات حول الحالة
التدخل في األزمات
الدعم العاطفي
إحاالت
مناصرة
استجابة في مكان الحدث
تخطيط السالمة
متابعة قصيرة األمد من خالل المستشارين
التنسيق مع ضباط الشرطة
إدارة حاالت العنف األسري ذات الخطورة المرتفعة.
التعليم والتدريب المجتمعي/العام
تدريب الشرطة.

أنت ال تستحق االعتداء ألي سبب كان.
لست أنت موضع اللوم
لست وحيدا ً.

خدمات الضحايا لطلب المساعدة وفتح محضر.

الشرطة مزودة بأرقام هواتف ومعلومات عن األشخاص الذين بإمكانهم

•

مساعدتك.

اتصل بممرضات  SANEخالل  120ساعة (أو  5أيام)
وذلك لتوثيق األدلة الفيزيائية (فحص طب شرعي) أو للحصول

إذا ثبت خرق سند السلم أو أمر الحماية الطارئة أو التعهد/اإلقرار ،وتم

على الرعاية الطبية من خالل الفحص الطبي.

استدعاء الشرطة نتيجة لهذا الخرق ،ج ّهز نسخة عن وثيقة التعهد لتعرضها
على الشرطة فور وصولها.

ما زال بإمكانك اإلبالغ عن االعتداءات الجنسية حتى ولو انقضى زمن

إذا شعرت بالخوف وكنت مضطرا ً للذهاب إلى المنزل الصطحاب

طويل:

األغراض ،الشرطة سترافقك.
أسئلة عامة في الحاالت غير الطارئة

•

حتى وإن لم تعد تتذكر جميع وقائع الحادثة.

•

حتى وإن اعتقدت بأنه لم تعد هنالك أية أدلة.

الشرطة غير مطالبة بتوجيه أية اتهامات عند استالم بالغات عن اعتداءات

يرجى االتصال بـ:

جنسية .القرار يبقى لك وحدك .فبإمكانك أن تتقدم ببالغ وال تطالب

•

النجدة غير الطارئة ،902.490.5020 :أو

•

خدمات شرطة هاليفاكس اإلقليمية للضحايا902.490.5300 :

إذا وجهت الشرطة اتهاما ً ضد شريكك أو شريكك السابق ،سيقوم أحد أفراد

بمقاضاة الجاني؛ كما بإمكانك أن تغير رأيك الحقا ً وتشتكي على الفاعل
أمام القضاء.
بعض المعلومات التي ترغب الشرطة بمعرفتها تتضمن ما يلي:

قسم شرطة هاليفاكس لخدمات الضحايا بالتواصل معك لتوفير المعلومات

•

من اعتدى عليك.

حول حالتك ،ويحيلك إلى هيئات مجتمعية متخصصة.

•

ما العبارات التي تم نطقها.

•

كيف تم االعتداء الجنسي.

•

هل كان هنالك أي شهود.

.

We are here to help.

تأكد بأنك لست وحيدا ً .بإمكانك االتصال بالمشفى أو بمركز

Always remember that it is NOT your fault.

Violence against anyone is a crime.

