Information for Adult Victims

سالمة في بيت

Language - Sudanese

سالمة في بيت ده برنامج عملتو حكومة بتاع تسمانيا استجابة لعنف عائلي .وفيو خدمات كتيرة
بشتغل سوا عشان يقدم حماية ودعم لضحايا بتاعين عنف عائلي فيهم شباب وأطفال ،وبرضو بخلو
مرتكبين عنف عائلي ديل مسؤولين عن سلوكيات بتاعم.

معلومات للضحايا ال ُكبار
تقييمات بتاع خطر وسالمة
تجارب بقول أنو بعد عنف عائلي ما يحصل ،الضحايا
بكونو مترددين أنهم يبلغو عن مشاكل ده ،بعد ما خوف
أول بتاعم ينتهي ،لكن احيانا ً بتحصل نتائج كعبة شديد.
برنامج بتاع سالمة في بيت ( )Safe at Homeده
مسؤول أنو يعمل تقييم للخطر البكون على ضحايا ديل
ومسؤول أنو يدير مخاطر دي.
ناس البوليس مدربين وعندهم موارد عشان يعملو
تقييمات بتاع عنف عائلي وبرضو يقيمو لو كان البيت
فيو أمان للضحايا واالطفال .ناس البوليس بستجيبو ألي
حادث بتاع عنف عائلي حسب تقييمهم للخطر
والسالمة ،مثالً


يعملو أمر من البوليس بتاع عدم التعرض
بسبب العنف العائلي ،أو يقدمو طلب عشان
يطلعو أمر محكمة بتاع عدم التعرض بسبب
العنف العائلي (لو داير معلومات زيادة ،أقرا
ورقة المعلومات بعنوان السيطرة على العنف




يقبضو على الزول البعمل عنف عائلي؛ و/أو
يقترحو تحسينات اختيارية كتيرة ألمن
البيت.

العائلي :أوامر البوليس بعدم التعرض بسبب
العنف العائلي وأوامر المحكمة بتاعت عدم
التعرض بسبب العنف العائلي).

المشـــورة
برنامج بتاع سالمة في بيت ده فيو مشورة بتاع عنف
عائلي وخدمات دعم .في موظفين متخصصين عشان
يساعدو الضحايا الكبار واألطفال في العنف العائلي بأنو
يقدمو ليهم:
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معلومات عن العانف العائلي وتأثيرات
بتاعو؛
مساعدة ومشورة فردية؛ و
برامج عمل جماعي.

خدمة ده عندو مكاتب في بيرني ،ولونستون،
وهوبارت ،وهو متوفر من ساعة  9صباح لغاية نص
الليل في أيام األسبوع العادية ،ومن ساعة  4مساء لغاية
نص الليل في عطلة بتاع نهاية األسبوع واجازات
رسمية.
مساعدة بتاع محكمة وخدمات اتصال
موظفين مساعدة بتاع محكمة ديل موجودين في كل
اقليم في تسمانيا عشان يقدمو مساعدة لضحايا عنف
عائلي العندهم اجراءات بتاعت محكمة ،وعشان
يوروهم نظام قضائي ده كيف أثناء جلسات محكمة
وبعدو .مكاتب دي ممكن يشرحو للناس ويوروهم نظام
واجراءات بتاع محكمة .ويقدمو ليهم معلومات عن لغة
بستخدمو في محكمة ،ويدو العميل نصائح كيف يقدم
معلومات .وبرضو ممكن يحولو الناس لخدمات تانية
زي هيئة بتاع مساعدة قانونية.
مساعدة قانونية
في مساعدة قانونية مجانية متوفر لضحايا بتاعين عنف
عائلي من خالل برنامج بتاع سالمة في بيت عشان
يساعدو ناس في أمور قانونية بتعلق بعنف عائلي ،زي
أنهم يقدمو طلبات ألوامر محكمة بتاع عدم التعرض
بسبب عنف عائلي ،ويغيرو أوامر بتاع بوليس بعدم
التعرض بسبب عنف عائلي أو أوامر محكمة بتاع عدم
التعرض بسبب عنف عائلي.
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اتصل بخط استجابة لعنف عائلي واحالة على رقم ده  1800 633 937في أي وكت بالنهار أو بالليل ،سبعة أيام في
األسبوع ،عشان تعرف كيف ممكن برنامج سالمة في بيت يساعدك.
في حالة طوارئ اتصل برقم  000واطلب البوليس
لو داير معلومات زيادة عن برنامج سالمة في بيت ممكن تلقاو في موقع بتاع انترنت ده:
www.safeathome.tas.gov.au

أوراق بتاعت معلومات في موقع انترنت فيو:
 معلومات عن عنف عائلي
 قانون بتاع عنف عائلي
 سيطرة على عنف عائلي :أوامر بتاع البوليس بعدم التعرض بسبب عنف عائلي وأوامر بتاع محكمة بعدم
التعرض بسبب عنف عائلي.
 عنف عائلي – األطفال والشباب
 عنف عائلي – الناس البعملو عنف
 عنف عائلي – الضحايا الكبار

حكمومة بتاع تسمانيا بقول أنو كل زول عندو حق يعيش في بيت بتاعو بأمان.
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