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 توجد مساعدة لك 
 جتماعية اللإلتصال بمساعدة الخدمات ا

0424585100 

 (تحدث عن العنف األسري)

 جتماعية خارج اوقات العملالمات االخد

40444040 

 (جتماعيةالرقم الشرطة و الخدمات ا)

 . مثال عن المساعدات والدعم

 . الذي يمكن لك استفادة منه

 ت العنف التصال و طلب المساعدة في حاالا

 للعنف،اطفال الدين شاهدوا العنفوالمعارضين 

 . وأيضا ممارس العنف

 طلب معلومات حول كيفية حماية من العنف 

 . بيت محمي لك

 . دعم في حالة تبليغ الشرطة

 



ضرور                                                                                                        ياء ال ش عض األ وجد ب   يت

عجل                                                                                                      ت س م هروب ال ند ال جب اخدها ع  ي
نك،                                                                                                   ة ب بطاق ف ال لوس(،هات قود )ف  ن

يح                                                                                             فات فر م س ية ،جواز ال ص شخ ة  طاق  ب

نة                                                                                                              ة مه ية ،وادوي ضاف س إ  مالب

ة                                                                                     برون س،ب لة،الب ض ف م ياء ال ش فال :األ ألط  ل

ضات.                                                                                                                                        فا  ح

ك:                                                                                                                                    كن ل مم  من ال
صورى                                                                                  ق حاالت ال ند ال اء ع صدق أحد األ صال ب  ات

عجالت                                                                                                                                  ت س م  وال

 بقية المعلومات و أرقام الهواتف 

 نترنيت باللغة السويدية الوالصفحات ا
 

 من أجل انت المعرض للعنف 
ارجو و أطلب المساعدة من جمعيات للنساء او من الخدمات االجتماعية من المستوصف او من معلمتك بالمدرسة او اي 

  .شخص تثق بي لسهولة طلب المساعدة في الوقت قصير 

 شياء الواجب اخدها عندما تضطريين لالنتقال او الهروب المستعجلألو
 بس إضافية ،ادوية مهمة ،اوراق مهمة او أدلةالة البنك،الهوية الشخصية او جواز السفر ، المفاتيح مالنقود،الهاتف،بطاق

 بس ببرونة الحليب و الحفاضات اللعبه المفضلة م:ولطفل

 تصال وطلب المساعدة في أوقات الصعبة و المستعجلةاللصديق ا: من الممكن 

 نصيحة و الدعم

 :من أجلك انت المعرض للعنف 
 .سعاف البدني و النفسي الو الجمعيات التعاونية و المستوصف ،ا( CVÖ)شخصية يمكنك معرفت  مكالمة

 ومن الممكن ان تشارك مع مجموعات في نفس حالتك في النشاطات

 .قتصادية الجتماعية عن طريق مكتب الخدمات و المساعدات االا

 جتماعيةيمكنه أيضاً ان يبلغك عن أي دعم ومساعدة المركز الخدمات ا

 تصال بمؤسسات الدولة في حالة اليمكنك الحصول عليها في حالة ا

 . تعرضك للعنف

 :من أجل الطفل الذي شاهد العنف
 الطفل الذي يشاهد العنف ما بين مقربين راشديين قد يكون سيء جداً 

 .ومن الممكن أن يكون محتاج للمساعدة والدعم والمعالجة النفسية

 ع أطفال و مراهقين وأيضا هناك إمكانية المكالمات الشخصية م

 سنة  44الى  7نشاطات جماعية لألطفال الدي يتراوح سنهم ما بين 

 إليك انت يا ممارس العنف
 ( CÖV)تصال ب الإذا اردت طلب المساعدة لتوقف عن ممارسة العنف يمكنك ا

 .للمكالمات الشخصية

 :صاباتالفي حالة ا
 جالى تحصل على العاتصل بالمستوصف أو قسم المستعجالت بالمستشفى حت

  صابات وقد يساعدك هدا ادا قمت بتبليغ الشرطةالوتتسجل ا

 :قتصادفيإلا
 إذا أردت السؤال  جتماعية للمساعدة اقتصاديةالتصال بمكتب الخدمات االيمكن ا

 .قتصاديةالعن المسائل ا

 :الحاجة إلى الحماية
 ممكن انجتماعية التي بدورها تقيم خطورة الوضع و من الالتصال بالخدمات االا



 تحصل على منزل محمي مؤقت ، و للوقاية تقدم لك طلب عند دوائر الضريبة أو 

 (SPG)الشرطة و تحصل على أشياء الحماية مثل هاتف مزود بجهاز اندار و جهاز تتبع 

 :ما يجب عمله في حاالت تبليغ الشرطة
 تسجيل تاريخ وقوع العنف -

 . صاباتالتصوير ا-

 بس تستعمل كدليل العدم غسل الم-

 حتفاض بالرسائل الكترونية ورسائل الهاتفالا-

 .صابات التصال بطبيب لتوثيق االا-

 :طفال والبيت والمعاشرةالأسئلة حول حضانة ا
 جتماعية التصال بمكتب الخدمات االاذا كنتم تفكرون بحقوقكم كأباء يمكنكم ا

 طفال ،وأسئلة حول البيتالاللحصول على نصائح والمساعدة حول كيفية حضانة 

 . والمعاشرة الزوجية والجنسية 

  :المساعدة والدعم معلومات أخرى،
  ملجأ للنساء

  طلب المساعدة يمكنك هنا
  01541240 هلسنجبورج
  012440540 أنغلهولمس

SANOGOH 015210540  

 
  050202020 خط المساعدة مجانا

 
 بلغات أخرى 050254040 المجاني خط المساعدة

es.nenkklsdnreonkisk.www 

es.nisiiljdsk.www 

kj.rsrsd.www 

eaornkadadsoannlksd/es.vije.www 

 

 


