إن كنت خائفاً مما قد يحدث إن تعرضت للعنف المنزلي ،إعلم أننا موجودون من أجلك .
سنستمع إليك ،و نرشدك أو نوصلك باألشخاص القادرين على مساعدتك في منطقتك .
ستتحدث مع أشخاص ذوي خبرة قادرين على فهم وضعك.

خدمة  Veilig Thuisكينيميرالند)األمان في المنزل-كينيميرالند ( من أجل الجميع
من أجل األطفا  ،الصغار ،البالغين و كبار السن .بغض النظر عن ما إن كنت ضحية
أو تعرف أحداً قد يكون) من المحتمل (ضحية ،أو إن كنت أنت نفسك عنيفاً أو متعسفاً .
إن ًأي نوع من العنف أو التعسف يعد كافيا .العنف المنزلي واإلساءة لألطفا هما
نوعان شائعان من العنف في جميع الفكات العمرية و في جميع الثقافات .إنهما أكثر
أنواع العنف انتشاراً .لذلك ،إن كنت أنت أحدًالضحايا ،فإنك حتماً لست وحدك .وليس
هناك أي داع للخ ل.

ما هي خدمة  Veilig Thuis؟
تقدم خدمة  Veilig Thuisاإلرشاد و الدعم حو العنف المنزلي واإلساءة لألطفا Veilig ،
Thuisموجوة من أجلك عند احتياجك للمساعدة أو قلقك حو شخ غيرك .لطالما وجدت
المشاكل ربما منذ وقت طويل و ال يمكن حلها إال بمساعدة الغير .ومع ذلك ،فإنًم رد الشكً

التبليغ عنه؛ فمثال ،قد تعتقد أن أشخاص ما أو أطفا ليسوا بأمان ،ولكنك لست
شيء ي
متأكدا ،هنا تكون المساعدة ضرورية ،ألن العنف لن ينتهي من تلقاء نفسه .على أحد أن يخطو
تلك الخطوة األولى!
في حا كنت لست متأكدا ،الرجاء االتصا تحت اسم م هو لإلرشاد .وإال فلن يحدث
شيء وسيستمر العنف.

يستطيع أي شخص التبليغ عن العنف المنزلي أو اإلساءة لألطفال أو أي أوضاع مثيرة
للشكوك لخدمةVeilig Thuis.

ماذا يحدث عند اتصالك؟
يمكنك االتصااا من أجل اإلرشاااد أو المساااعدة .سااتتحدث مع أحد موظفينا ،و الذي
سااايساااتمع بعناية لقصاااتك .هذا الشاااخ ساااي ي عن أساااكلتك ويقدم لك النصااايحة .
باإلضااافةًإلىًذلك ،ساايقرر هذا الشااخ معك ما إذا تطل األمر مساااعدة الخبراء
وأي نوع من المساااعدة سااتكون .إن أردت أو تطل األمر ،يمكنك البقاء تحت اساام
م هو .
في بعض األحيان ،يمكن للمشاكل والحلو التي تتطلبها أن تصبح واضحة بسرعة
كبيرة .في تلك الحالة ،سااتقوم  Veilig Thuisبتنظيم تلك المساااعدة في الحا .ولكن
التقرير أوالً إذا ما كان الواقع هو عنف
الحالة ليساات دائماً واضااحة .فأحيانا ،ي
أسري أم إساءة لألطفا .
عنااد التحقيق ،تحاااو  Veilig Thuisالعماال بااأكبر قاادر ممكن مع األشااااااخاااص
المتورطين .ولكن في حا اساااااتحالة ذلك ،قد تقوم  Veilig Thuisبالتحقيق دون
موافقة األشااااخاص المتورطين .على ساااابيل المثا  ،وجود ضاااارورة الحفاظ على
السالمة العامة لألطفا أو البالغين.
يرجى اإلتصال على  0800-2000لمزيد من المعلومات ،أو اإلرشاد ،أو لتقديم بالغ.
ألي إستفسارات أخرى ،يرجى اإلتصال على088-8006200

ما الذي تقوم به Veilig Thuis؟
•
•
•
•

تقديم اإلرشاد عما يمكنك فعله في حالةً( الشكًبوجود) العنف المنزلي أو اإلساءة لألطفا .
معرفة ما الذي يحدث.
وضع حد لألوضاع الغير امنة.
التخطيط لنوع المساعدة المالئم.

.

من أشكال العنف.
•
•
•
•
•
•
•

الضرب ،الركل وأي أنواع أخرى من العنف ال سدي.
العنف ال نسي :التحرش أو االغتصاب أو االبتزاز من خال وسائل التواصل اإلجتماعي.
العنف النفسي :العنف اللفظي ،أو اإلهانة ،أو عنف التهديد ،أو تخري الممتلكات ،أو الحرمان من
إمكانية اتخاذ القرارات ،أو سماع عبارات سلبية حو نفسك باستمرار ،أو الخوف.
اإلساءة لكبار السن :التقييد ،الضرب أو إهما كبار السن ،أوًسرقة أموالهم أو ممتلكاتهم.
الزواج اإلجباري :التزويج رغماً عن اإلرادة ،أو عدم السماح بالطالق.
إهما ًاإلطفا :عدم حصو الطفل على ما يحتاج كالغذاء ،واللباس واالهتمام الحنون.
بم رد مشاهدة الطفل لعنف ي ري في عائلته ،هذا بحد ذاته يعتبر عنفاً.

يمكن التواصل مع  Veilig Thuisمن خال الرقم الوطني الم اني  0800 2000.بعد ذكرك إلسم بلديتك/بلدنك،
سيتم توصيلك بقسم  Veilig Thuisفي منطقتك ً.إنًخدمةً  Veilig Thuisمتوفرة دائما 7 ،أيام في األسبوع24 ،
ساعة في اليوم .يمكنك زيارة موقعنا اإللكتروني www.veiligthuis-ken.nl
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