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إن أي نوع من العنف ،سواء في برينس إدوارد أيالند أو في أي مكان آخر في كنـدا ،ال يعتبر أمرً ا مقبوالً.
كما أنه ال يمكن القبول بأي وضع تتعرضين فيه لألذى من شخص يُفترض أنه يحبكِ ويرعاكِ  .فهناك قوانين متوفرة
لحمايتك من العنف الجسدي ،والعاطفي والجنسي .إذا كنت تشعرين بالتهديد وعدم األمان في بيتك ،فإن المساعدات متوفرة
لك .كما أن هناك أشخاص يتمتعون بالتدريب الكافي وقادرين على أن يفهموا وضعك ويستطيعون العمل معك .وتعتبر كنـدا
أن حق العيش بعي ًدا عن أي شكل من أشكال العنف هو واحد من حقوق االنسان.

إن إلحاق األذى ،جسديـًا أو جنسيـًا بأي فرد من أفراد العائلة يُعتبر أمرً ا مخالفـًا للقانون الكندي .ويُطلق على مثل هذا العمل
اسم "اعتداء" .كما أن التهديد بإلحاق األذى بأحد أفراد العائلة يمكن أن يُعتبر أيضـًا فعالً جنائيـًا .إن زوجك ال يمكنه أن يفعل
ما بدا له لمجرد أنه موجود في داخل حرمة بيته .وعلى الرغم من أن بعض الناس قد يقولون لكِ أن واجبك هو إطاعة
زوجك والبقاء معه ،إال أن جميع أشكال سوء معاملة المرأة تعتبر في كنـدا عمالً خاطئـًا.
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وتعتبر هذه المشكلة أمرً ا ينال النساء من فئة مواليد كنـدا ،والمهاجرين ،وطالبي اللجوء .وهي تصيب الكثير من النساء من
مختلف األعمار ،واألديان ،والخلفية الثقافية والدخل.
ت وحيدة.
ت لس ِ
أن ِ
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المساعدة متوفرة للنساء اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة من طرف أزواجهن أو أي فرد آخر من أفراد العائلة:
 يمكن أن تحصلي على المساعدة من القانون والشرطة.
 كما يمكن أن تحصلي على المعلومات من مكتب خدمات الضحية ” “Victim Servicesالتي يمكنها أيضًا أن
تساعدك في االتصال مع الشرطة ،والمحاكم وغيرها من الخدمات التي قد تحتاجينها.
 يمكنك أن تتخلصي من سوء المعاملة بالتوجه إلى بيت أندرسون ” ،“Anderson Houseوهومكان آمن للنساء
واألطفال.
 ويمكن أن تحصلي على المساعدة أيضـًا من منظمة خدمات منع العنف العائلي في برينس إدوارد أيالند “PEI
”Family Violence Prevention Services

5

6

7

8

9

يمكنك االتصال بالشرطة إذا كان أحد األشخاص يُلحِق بك األذى ،أو باألطفال ،وذلك من خالل االتصال على الرقم .199
ستأتي الشرطة إلى منزلك .وسيتحدثون مع عائلتك .وقد يوجهون تهمة االعتداء على الطرف المعتدي .وإذا كان االعتداء
خطيرً ا ،فإنهم قد يلقون القبض على المعتدي .كما يمكنهم التقدم بطلب للحصول على أمر حماية عاجل “Emergency
” Protection Orderلكِ  ،أو قد يأخذونك إلى مكان آمن .إذا كنت ال تستطيعين التحدث باللغة االنجليزية ،سيحاول افراد
الشرطة توفير خدمات الترجمة.

ت تتعرضين لألذى من طرف شريكك أو أي شخص آخرمن أفراد العائلة أو تشعرين بالخوف منهم ،فإنك قد تكونين
إذا كن ِ
مؤهلة للحصول على أمر حماية عاجل ” .“Emergency Protection Orderإن أمر الحماية العاجل
” “Emergency Protection Orderمن شأنه أن يسمح لكِ بالبقاء في بيتك ،مع أطفالك ،في حين يتوجب على
الشخص الذي يسبب لك األذى مغادرة البيت .ويمكن أن يتقدم بطلب للحصول على هذا األمر أحد األخصائيين من مكتب
خدمات الضحية ” “Victim Servicesأو ضابط شرطة إذا كانوا على قناعة بأن األذى قد حصل فعالً أو أنه سيحدث.
ويمكنك أيضًا االستفسار عن أمر الحماية العاجل ” “Emergency Protection Orderإذا كنت تقيمين في بيت
أندرسون ” ،“Anderson Houseأو مع إحدى الصديقات/األصدقاء ،أو حتى إذا كان الشخص المعتدي لم يعد يقيم معك
ولكنه يسبب لك الخوف.

وعندما تحصلين على أمر الحماية العاجل ” “Emergency Protection Orderفإنك تستطيعين االستمرار في العيش
في بيتك إذا كان آمنـًأ ،ويتوجب على الشخص الذي يسبب لك األذى أن يبقى بعي ًدا عنك .ومن الممكن أن يتوجب على هذا
الشخص مواصلة دفع اإليجار أو أقساط الرهن ،كما يمكن أيضًا أن تحصلي على أمر مؤقت لحضانة أطفالك.

يمكنك االتصال بمكتب خدمات الضحية ” “Victim Servicesللحصول على معلومات ومساعدة في مجال أوامر الحماية
العاجلة ” .“Emergency Protection Ordersالمكتب في مدينة شارلوت تاون -865-2854 :Charlottetown
 ،104والمكتب في مدينة سامرسايد  .104-555-5495 :Summersideكما يستطيع مكتب خدمات الضحية “Victim
” Servicesأيضـًا المساعدة أثناء االجراءات القانونية ،إذا كان قد تم القبض على المعتدي ووُ ِجهت إليه تهمة االعتداء .إنهم
سيحرصون على أن تفهمي حقوقك وسيشرحون لك كل شيء.

تحتفظ منظمة خدمات منع العنف العائلي في برينس إدوارد أيالند “PEI Family Violence Prevention
” Servicesبملجأ للطوارئ يطلق عليه اسم بيت أندرسون ” .“Anderson Houseإذا كنت تتعرضين لألذى وبحاجة
إلى مكان آمن تذهبين إليه فورً ا ،فإن بيت أندرسون ” “Anderson Houseيمكن أن يساعدك .إنه ملجأ لحاالت الطوارئ
من النساء وأطفالهن الذين يغادرون عالقات مؤذية .ويقدم بيت أندرسون ” “Anderson Houseالخدمات للنساء
واألطفال الذين يحتاجونها من مختلف أنحاء برينس إدوارد أيالند .ويحتفظ هذا الملجأ بطاقم موظفين طوال  42ساعة في
ً
حفاظا على سالمتك ،اتصلي ببيت أندرسون “Anderson
اليوم 7 ،أيام في االسبوع .فإذا كنت بحاجة إلى مغادرة بيتك
” Houseلمساعدتك على وضع خطة لضمان سالمتك .إن رقم هاتف بيت أندرسون ” “Anderson Houseهو:
ت تواجهين حالة طوارئ مستعجلة وسالمتك في
 104-514-0160أو رقم االتصال مجا ًنا  .9-500-420-1512إذا كن ِ
خطر ،اتصلي بالشرطة على الرقم .199
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يتميز بيت أندرسون ” “Anderson Houseبأنه منزل كبير قديم بعض الشيء في وسط مدينة شارلوت تاون .ويستطيع
هذا الملجأ استيعاب حوالي  95امرأة وطفالً .كما أنه مكان آمن ،ويقدم الدعم وأجواء الصداقة .وتحصل كل امرأة في بيت
ت إلى بيت أندرسون ” “Anderson Houseمع أطفالك ،فإنهم عادة يقيمون
أندرسون على غرفة خاصة لها .وإذا أتي ِ
معك في نفس الغرفة .أما بقية أقسام البيت فإن النزيالت يتشاركن في استعمالها ،وهذا يشمل المطبخ ،وغرف الحمام وغرفة
الغسيل.

كما أننا نطبق بعض القواعد العامة في بيت أندرسون ” “Anderson Houseوذلك من أجل المحافظة على الراحة
والسالمة للجميع في الملجأ .ال يُسمح أب ًدا بأي شكل من أشكال األذى .يجب معاملة جميع المقيمين في الملجأ ،وطاقم
العاملين/العامالت ،والزائرين بكل احترام وكرامة .ال يُسمح بتعاطي المشروبات الكحولية ،أو المخدرات الممنوعة أو
األسلحة في بيت أندرسون ” .“Anderson Houseويتمتع المقيمين في الملجأ بحرية المغادرة والعودة حسب الحاجة.
ولكن يجب أن يكون الجميع في داخل الملجأ عند الساعة  90:00مساءًا .وال يُسمح عادة بالبقاء في بيت أندرسون
” “Anderson Houseلفترة تتجاوز  8أسابيع.

ت ال
إن رقم هاتف بيت أندرسون ” “Anderson Houseهو أيضـًا رقم هاتف لألزمات .وهذا يعني أنه حتى لو كن ِ
تفكرين في التوجه إلى الملجأ ،فيمكنك االتصال دائمـًا للحصول على المساعدة بشأن سوء المعاملة .إن جميع أشكال األذى
تعتبر أمرً ا خطيرً ا بما في ذلك األذى اللفظي ،والعاطفي ،والجسدي ،والجنسي والمالي .وعندما تتصلين بخط األزمات ،فإن
العاملين/العامالت سيقدمون لك الدعم والمعلومات ،باالضافة إلى إحالتك ألنواح أخرى من المساعدة.

كما تقدم منظمة خدمات منع العنف العائلي في برينس إدوارد أيالند “PEI Family Violence Prevention
” Servicesأيضـًا خدمات التوعية في جميع مناطق مقاطعة برينس إدوارد أيالند .حيث يقدم العاملون/العامالت معلومات،
ودعم ومناصرة للنساء من ضحايا العنف .ويمكنك العثور على أرقام الهاتف لمكاتب التوعية عبر موقعنا على االنترنت
 www.fvps.caأو من خالل االتصال هاتفيـًا ببيت أندرسون ”.“Anderson House

إن مغادرة البيت والعثور على منزل آخر من أجل المحافظة على السالمة هو ،بالنسبة لبعض النساء ،أمر ضروري .وإذا
ت تعملين مع أحد مسئولي الدعاية في منظمتنا ،فإنه من
ت تقيمين في بيت أندرسون ” ،“Anderson Houseأو كن ِ
كن ِ
الممكن أن تتقدمي بطلب للسكن في أحد بيوت السالمة ،التي ُتدعى المرحلة الثانية ” .“Second Stageإن مساكن
المرحلة الثانية ” “Second Stageهي للنساء واألطفال الذين أصبحوا قادرين على مغادرة بيت أندرسون
” ،“Anderson Houseأو بيتهم السابق ،واالنتقال إلى العيش في شقة مستقلة .وتتميز هذه الشقق باألمان والحماية.
وتستطيع العائالت البقاء في هذه الوحدات السكنية لمدة أقصاها عام واحد .ويدفع المستأجرون إيجارً ا منخفضـًا لهذه الشقق.
إذا كنت امرأة وتعيشين حالة من الخوف ،فأنت لست وحدك .إن منظمة خدمات منع العنف العائلي في برينس إدوارد أيالند
” “PEI Family Violence Prevention Servicesهنا لمساعدتك.

