كيف ت ج� ن
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نس؟
ما هو االعتداء ج
ال ي

االعتداء الجنيس هو أي سلوك ذو طابع جنيس غري
مرغوب فيه أو يجعلك تشعر بالخوف أو بعدم الراحة.

• اتصل عىل الرقم 9687 5811
للمزيد من املعلومات والدعم
والتحدث عن خيارات اإلرشاد.
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ب�ستطاعتنا املساعدة
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T

االعتداء الجنيس يشكل انتهاكا ألسس حقوق اإلنسان
وبالتايل يشكل جرمية ضد الفرد واملجتمع.
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محطة قطار
فوتسكراي

نحن موجودون عىل العنوان التايل 53
Ballarat Road (corner Moore Street), Footscray
(مرجع خريطة فوتسكراي)D3 42 :
للحصول عىل تفاصيل طرق النقل العام،
اتصل بالنقل العام فيكتوريا عىل الرقم
.1800 800 007

 WestCASAيه خدمة
إرشاد ت�دف إىل تهسيل شفاء
ين
/الناج� من االعتداء
الضحا�
ي
النس وللعمل من أجل ة
إزال
ج
ي
ف
نس ي� جمتمعنا.
العنف ج
ال ي
إرشاد 9687 5811
خط أزمة االعتداء الجنيس
بعد ساعات الدوام
1800 806 292

•	 توجد لدينا مجموعة من كت ّيبات
املعلومات املفيدة والتي ميكن تنزيلها
من موقعنا اإللكرتوين.
•	 خدمات لألوالد دون  12سنة من
العمر :اتصل ﺑ ،Gatehouse Centre
الواقع يف مستشفى األوالد املليك،
هاتف 9345 6391
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يشمل االعتداء الجنيس ما ييل:
• التحرش الجنيس
• ملس أو مالطفة غري مرغوب بهام
• السلوك اإليحايئ أو التعليقات
• االستعراء
• االغتصاب
إذا كنت ضحية  /من الناجني من االعتداء الجنيس ،ال
يجب ان تلوم نفسك .أنها دامئا مسؤولية الشخص الذي
اعتدى عليك.

إىل املدينة

ROA
D

BAL
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AT

اإلدارة 9587 8637
www.westcasa.org.au
مركز اتحاد املنطقة الغربية ضد االعتداء الجنيس
ABN 29 351 352 921
بريدPO Box 443, Footscray. Victoria 3011 :
فاكس9687 8960 :

info@westcasa.org.au

اإلثنني – الجمعة  9صباحاً –  5مساء

خدمات  WestCASAللنساء
والرجال والشباب ي ن
الذ� معرمه 12
ستة أو أ ثك� ي ن
والذ� مه من ض� يا�/
ين
نس.
الناج� من االعتداء ج
ال ي
“أنت تشعر ش
مبا� ة
ب� ت
الن� ء الثقة”

“ليست هناك مواقف
إحراج أو تسلط”
تأسست  WestCASAعىل احرتام
حقوق الضحايا  /الناجني وإىل:
•	 أن يُستمع لهم
•	 أن يتم تصديقهم
•	 أن يعاملوا بكرامة
•	 التواصل بلغتهم مع مرتجم شفوي إذا لزم األمر
•	 يتم التعامل بحساسية وتفهم
•	 لديهم السيطرة عىل خياراتهم
•	 إعطاء املعلومات ذات الصلة بالخيارات
•	 املحافظة عىل الرسية والخصوصية.

تقدم :WESTCASA

الرشاد
إ

إرشاد ملدة قصرية إىل متوسطة األمد يف بيئة آمنة
وحميمة ،مجاناً ،لضحايا/الناجني من االعتداء الجنيس
وعائالتهم ورشكائهم وأصدقائهم الذين هم من غري
املسيئني لهم.

فر يق العمل
يتم تشغيل عدد من املجموعات العالجية عىل مدار
العام من قبل الوسطاء من ذوي الخربة.

االستشارة

إن كل مقدمي اإلرشاد يف  WestCASAلديهم تدريب
اختصايص وخربة عمل مع ضحايا/الناجني من االعتداء
الجنيس.

تتوافر االستشارة اإلضافية والرسيرية للمهنيني اآلخرين
لتأمني الحد األقىص من نوعية الرعاية التي يقدموها
لضحايا/الناجني من االعتداء الجنيس.

تتوافر املواعيد يف فوتسكراي وهوبرز كروسينغ وملتون.

التعل� والتدر يب
ي

التأييد

أ
رعاية الزمة

الدعم بعد ساعات الدوام من قبل خط أزمة االعتداء
الجنيس الفكتوري بعد ساعات الدوام:
.9687 5811 / 1800 806 292

املعلومات املتعلقة بالخيارات القانونية أو املوارد األخرى
أو الخدمات التي تدعم حاجاتك.
التحويالت إىل خدمات أخرى والتي قد تساعد وتدعم شفاءك.

ع� اهلاتف
االرشاد إ
إ
والدخال ب

يتوافر موظف اإلدخال من يوم االثنني حتى الجمعة بني
الساعة  1.00و 4.30بعد الظهر .بإمكان موظف اإلدخال
تقديم معلومات ودعم عرب الهاتف.
سوف تحتاج للتكلم مع موظف اإلدخال ملناقشة
خياراتك يف اإلرشاد.

نقدم معلومات وتعليم للمجتمع وورش مصممة
ودورات تدريبية للمهنيني واملجموعات والهيئات يف
املنطقة الغربية.

تقع وحدة رعاية األزمة ضمن مستشفى سانشاين.
تؤمن الخدمة ربطاً عىل مدار الساعة مع WestCASA
لضحايا/الناجني من االعتداء الجنيس الحديثني والذين
يتطلبون اإلرشاد والدعم يف األزمة.
تعمل  WestCASAبالتشارك مع رشطة فكتوريا و
 Western Healthللتأكد من أخذ الضحايا/الناجني
معلومات والدخول إىل املسارات
القانونية والرعاية الطبية.

“الو هادئ وآمن”
ج

