
 حدد مكاناً آمناً تذھب إلیھ (األصدقاء أو العائلة أو راجع أرقام

الھواتف الموجودة في ظھر ھذه الصفحة).

 اختر شخصاً یمكنك الوثوق بھ كشخص داعم وحدد الكلمة

المفتاحیة التي تخبره بأنك بحاجة إلى المساعدة.

 خّزن أرقام الھاتف الخاصة بالشخص الداعم والشرطة

المحلیة في خاصیة االتصال السریع على ھاتفك.

.ًحافظ على ھاتفك الجوال مشحونا

 احذف أي قوائم مكالمات ورسائل حدیثة یمكن أن تنبھ

المنتھك إلى خططك.

.ال تخبر العدید من األشخاص بشأن خططك

 احتفظ ببعض أموال الطوارئ وأضف القلیل إلیھا بین الحین

واآلخر.

 احتفظ بمجموعة احتیاطیة من مفاتیح المنزل/السیارة في

مكان آمن.

 جواز سفر -احتفظ بحقیبة مجھزة (أدویة احتیاطیة، وثائق

وأوراق الجنسیة، أمر منع العنف المنزلي، شھادة المیالد، 

الرعایة /شھادات میالد األطفال، بطاقات الرعایة الطبیة

، أوراق تسجیل Centrelinkالصحیة، بطاقات امتیاز 

السیارات، اإلیجار أو الرھن العقاري، العقود/االتفاقیات).

.في حالة الضرورة، یرجى المغادرة مع األطفال

 شجع أطفالك على البقاء بعیداً عن نقاشات البالغین

وشجاراتھم.

. (كلمة السر) تأكد من معرفة األطفال للشیفرة

 علّم أطفالك ما یجب فعلھ في حالة الطوارئ وعند االتصال

".000بالرقم "

 امنح طفلك إذناً للذھاب إلى الجیران من أجل المساعدة في

حالة شعورھم بالخوف.

 في حالة االستعداد للمغادرة، یرجى اصطحاب األشیاء

المفضلة لدى الطفل/األطفال مثل الدمى واأللعاب والكتب 

المصورة.

.اطلب المشورة القانونیة

.تقدم بأمر لمنع العنف المنزلي واحتفظ بھ معك طوال الوقت

 إذا لم تشعر بالثقة عند التوجھ إلى الشرطة أو المحاكم

المحلیة، فیجرى االتصال بمؤسسة أھلیة محلیة مثل خدمة 

Familyدعم العائلة " Support Service التي سوف "

تساعدك في خالل ھذه العملیة.

 تأكد من أن مدرسة طفلك لدیھا نسخة من أمر منع العنف

المنزلي وصورة لشریكك حال رفض وصولھم القانوني 

لألطفال.

 إذا انتھك شریكك السابق أمر منع العنف، فاتصل بالشرطة

على الفور.

أعد توجیھ بریدك أو احصل على صندوق مراسالت بریدیة.

طالع الفواتیر على اإلنترنت.

 یرجى توخي الحذر بشأن من تعطیھ العنوان الجدید أو رقم

الھاتف الجدید وتأكد من الحصول على رقم "غیر مدرج في 

الدلیل".

فوضیة االنتخابات األسترالیة میرجى االتصال ب

"Australian Electoral Commission وطلب عدم "

ادراج اسمك وعنوانك في الدائرة االنتخابیة المنشورة.

 تأكد من أن مكان إقامتك یتمتع بأكبر قدر ممكن التدابیر

األمنیة، مثل أبواب األمان والنوافذ القابلة للغلق، واألضواء 

الخارجیة المستشعرة للحركة، وغیرھا.

 أخبر األشخاص المھمین بشأن وضعك، مثل رئیسك وزمالء

العمل اآلخرین ومدرسة طفلك، بما في ذلك المعلمین بحیث 

یكونون على درایة بعدم إعطاء بیاناتك أو یمكنھم إخفاء 

مكالماتك، وغیر ذلك.

 یرجى مواصلة طلب الدعم من الخدمات المتاحة في ذلك

الوقت.

 یرجى االحتفاظ بجمیع رسائل الھاتف المسیئة حیث یمكن

استخدامھا كأدلة في المحكمة.

 قم بتغییر تفاصیل الحساب البنكي وكلمة المرور وأرقام

PINالتعریف الشخصي 

.قم بإنشاء عنوان برید إلكتروني جدید

 یرجى إخطارCentrelinkوMedicare والوكیل العقاري

(إن وجد) بتغیر الظروف.

.العنف المنزلي والعائلي جریمة

خطة السالمة



الشرطة أو اإلسعاف أو المطافئ

(الطوارئ فقط)

000

Stشرطة  George: (02) 8566 7499

:Hurstvilleشرطة  (02) 9375 8599

:Rockdaleشرطة  (02) 9597 2222

خط منع العنف المنزلي:

ساعة)24(دعم ھاتفي على مدار 

1800 656 463

1800 671 442

Link2home: 1800 152 152

Lifeline)24(ساعة 131 114

ساعة)24(خط دعم األطفال 1800 551 800

Law Access NSW:

(مشورة قانونیة مجانیة)

1300 888 529

Violence Against Women, Australia Says No: 1800 200 526

تتخصص في االستشارات واإلحاالت المرتبطة بالعنف المنزلي 

واالعتداءات الجنسیة

RSPCA Safe Beds for Pets (02) 9782 4408

:خط أزمات االغتصاب 1800 424 017

خدمة المساندة في منع العنف المنزلي 

والخدمات القانونیة للمرأة: 1800 810 784

خط المشورة الخاص بالعنف المنزلي

خط المشورة في سیدني:

خط المكالمات الريفیة المجانیة:

(02) 8745 6999

1800 810 784

االثنین:

الثالثاء:

الخمیس:

الجمعة:

-بعد الظھر 1.30 4.30

مساءً 

-صباحاً 9.30 بعد 12.30

الظھر

-بعد الظھر1.30 4.30

مساء

-صباحاً 9.30 ظھراً 12.30

جھة االتصال القانونیة للمرأة المحلیة

يعمل بھا نساء من السكان األصلیین  1800 639 784

االثنین:

الثالثاء:

الخمیس:

الجمعة:

-صباحاً 10.00 12.30
مساء
-بعد الظھر1.30 4.00

مساء 

-صباحاً 10.00 12.30
بعد الظھر

-بعد الظھر1.30 4.00
مساءً 

-صباحاً 10.00 12.30
مساءً 
-بعد الظھر1.30 4.00
مساءً 

-صباحاً 10.00 12.30
مساءً 
-بعد الظھر1.30 4.00

St. George Family Support Services Inc.: (02) 9553 9100

^ƚ͘ �' ĞŽƌŐĞ��ŽŵĞƐƟĐ�s ŝŽůĞŶĐĞ��̂ Ğƌǀ ŝĐĞ͗ (02) 9087 8300

خط الدعم في جرائم العنف:

ساعة، ودعم وإحاالت لضحايا 24(معلومات ھاتفیة على مدار 

العنف)

مترو

مجاني

(02) 8688 5511

1800 633 063

يمكن للنساء ممن بحاجة إلى مترجم فوري االتصال بخدمة 

وطلب أن 450131الترجمة الشفھیة والتحريرية على الرقم 

DVيتصل مترجم فوري بخدمة   Advocacy Service  على الرقم

77009749)02(

^ŽƵƚŚĞƌŶ�̂ ǇĚŶĞǇ�t ŽŵĞŶƐ��ŽŵĞƐƟĐ��������

Violence Court Advocacy Service

(SSWDVCAS):

(02) 9589 1200

جھات االتصال


