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مجموعة)Combined Women’s Refuge Group CWRG)
(المالجئ النسائية المشتركة) هي هيئة عليا تمثل مصالح وقضايا قطاع
المالجئ من العنف المنزلي والعائلي في جنوب شرق كوينزالند.
نوحد مالجئ العنف المنزلي والعائلي للدفاع عن حقوق المرأة والطفل
لعيش حياة خالية من العنف.
www.cwrg.org
قام بتمويل وضع وإصدار هذا الكتيب  Challenge DVاألسترالي.
www.challengeDV.org
الرسومات :إل أم سترانجوايز ثقافات عديدة ورحلة واحدة

توفير مساكن موقتة
مدعومة آمنة خالل
األزمات للنساء واألطفال
الهاربين من العنف
العائلي واألسري

أسئلة وأجوبة

ما الذي تستطيعين القيام به؟
zتحدثي مع  DVConnectأو الشرطة بخصوص
أوامر منع العنف المنزلي (.)Domestic Violence Orders
zفكري جيدًا بمن ستخبرين عن خطتك ،بما في ذلك أطفالك وأصدقاءك.
zقرري بمن ستتصلين وأين ستذهبين
إذا شعرت بأنك مهددة أو في خطر.
zضعي سالمة أطفالك في اعتبارك عند التخطيط.
zوفري المال للمواصالت وأحصلي على
مفاتيح إضافية للمنزل والسيارة.
zاحتفظي بقائمة أرقام الهواتف المهمة،
مثل سيارات األجرة والشرطة المحلية.
zاحزمي المالبس واألدوية في حقيبة.
zاتركي المفاتيح اإلضافية ونس ًخا من المستندات المهمة (مثل جواز
السفر وشهادات الميالد
وشهادة الزواج) مع شخص تثقين به.
zقومي بعمل قائمة باألشياء التي تريدين استردادها.

أفضل طريقة لوضع خطة أمان
هي بالتعاون مع خدمة دعم.
اتصلي بـ  DVConnectعلى الرقم .1800 811 811

يمكن أن يساعدك  DVConnectفي الهروب من
العنف المنزلي من خالل توفير اإلقامة اآلمنة ووسائل
النقل في الحاالت الطارئة.

هل مالجئ النساء آمنة ومضمونة؟

نعم ،جميع عناوين اللجوء وأرقام الهواتف سرية للغاية،
ولدى كل المالجئ نظم تأمين.

هل يتم دفع اإليجار في مالجئ النساء؟

ال يزيد اإليجار عن  25%من دخلك ويتم دائ ًما مراعاة
الظروف الفردية.

لدي إعاقة .هل يمكنني الحصول على ملجأ؟

ما هي مالجئ النساء؟

ومع أن هناك اختالفات طفيفة بين كل ملجأ وأخر ،إال أنها كلها توفر لك
مكانًا للطهي والعناية بأطفالك .لبعضها مطبخ مشترك ،ولكن هناك دائما
مساحات خاصة للنوم للعائالت.

تقدم  DVConnectخط مساعدة مجاني لضحايا العنف
المنزلي والعائلي.

تؤوي المالجئ النساء واألطفال طوال المدة التي يحتاجون
لها.

يتكون العنف المنزلي والعائلي من مجموعة واسعة من السلوكيات التي يتم
استخدامها عمدا للتسلط على اآلخرين .وهو يحدث ضمن أنواع مختلفة من
العالقات ،بما في ذلك الشريك الحميم أو مقدم الرعاية و بين أفراد األسرة
المختلفين .يشمل العنف المنزلي العديد من أشكال السلوك المتسلط ،بما في
ذلك العنف الجسدي والتهديدات والتخويف و/أو التحكم في المكان الذي
تذهبين إليه ومن تقابلين.

ويطلق عليها أحيانًا مالجئ النساء أو البيوت اآلمنة أو المخابئ السرية.

www.dvconnect.org • 1800 811 811

ما هي مدة التي يبقى خاللها النساء واألطفال في
المالجئ؟

ما هو العنف المنزلي والعائلي؟

توفر مالجئ النساء اإلقامة اآلمنة والدعم العملي للنساء واألطفال الهاربين
من المواقف التي تتسم بالعنف.

DVConnect Womensline
دعم على مدار  24ساعة خالل األزمات
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نعم ،فالمالجئ لديها أماكن إقامة يسهل الوصول إليها.
اتصلي بـ  DVConnectواشرحي لهم متطلباتك.

ماذا بشأن حيواني األليف؟

للعديد من المالجئ أماكن إقامة تصلح للحيوانات األليفة.
وبدالً من ذلك ،يمكن لـ  RSPCAالمساعدة في رعاية
حيوانك األليف في منزل ما لضمان سالمته.

