
كونه مطلوب منك البقاء في المنزل خالل فترة كوفيد -19 من المحتمل زيادة القلق والتوتر لدى العائالت ، 
 مما قد يزيد من خطر العنف األسري ويجعلك غير آمن في منزلك

اليوجد عذر للعنف العائلي ، بغض النظر عن الظروف . بينما تقوم العديد من خدمات العنف األسري باستبدال
االتصال وجهاً لوجه بالدعم عبر الهاتف ،  فإنهم ال يزالون يعملون وتتاح المساعدة ألي شخص يشعر بعدم

 األمان في منزله

 العنف األسري وكوفيد -19

 ماذا أفعل إذا شعرت بعدم األمان في المنزل ؟ 

2 0 2 0 أغسطس    : لي  لشما ا مجتمعي  ل ا وني  ن ا ق ل ا ز  ك مر ل ا

 إذا كنت تشعر بعدم األمان فعليك االتصال بالرقم"000 " إذا كنت بحاجة إىل مترجم أخبر عامل
الهاتف بلغتك وسوف يوصلك بمترجم 

 بعد االتصال بالرقم 000 سيسألك عامل الهاتف عما إذا كنت بحاجة اىل الشرطة ، أو األطفاء أو سيارة
اإلسعاف ، إذا لم يكن من اآلمن بالنسبة لك التحدث ، فاضغط عىل الرقم " 55 "وستكون عىل

اتصال بالشرطة .إذا لم تقل شيئاً فسيقومون بإرسال ضابط شرطة اىل العنوان المرتبط برقم الهاتف .

 احزم حقيبة طوارىء صغيرة بها مالبس ولوازم استحمام اساسية لك وألطفالك . إن أمكن، اترك الحقيبة
في منزل أحد األصدقاء . 

احتفظ بمجموعة اضافية من المفاتيح واألوراق الهامة مثل جوازات السفر وشهادات الميالد في
مكان يسهل الوصول إليه بسرعة .

 ابق عىل اتصال باألصدقاء والعائلة عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل االجتماعي وحدد "كلمة آمنة" أو
إشارة الستخدامها إلعالمهم أنك بحاجة إاىل المساعدة .

يجب عليك وضع خطة سالمة ، وطلب المشورة والمساعدة من خدمات العنف األسري ( التفاصيل أدناه) .   
 
ً في حالة تصاعد العنف يمكن أن يساعدك وضع خطة األمان عىل وضع استراتيجيات حتى تكون مستعدا

األسري وتحتاج اىل المغادرة:

 يتوفر مزيد من المعلومات حول البقاء في أمان من خالل خطوات آمنة. مركز االستجابة للعنف العائلي هنا.

هل يمكنني مغادرة المنزل بسبب العنف العائلي؟

تسمح قوانين كوفيد -19 الجديدة للناس باألنخراط في السفر الضروري ، 
 والذي يتضمن الحاجة إىل مغادرة المنزل بسبب العنف العائلي

 
يُسمح لك بالذهاب إىل مركز الشرطة لطلب المساعدة ، ويمكنهم تزويدك 
بمترجم . إذا كنت بحاجة إىل ملجأ أو سكن آمن آخر ، يمكنك مغادرة المنزل

 لالتصال بخدمة دعم العنف األسري ،مثل الخطوات اآلمنة
 
 إذا كان عليك االنتقال من عقار مستأجر بسبب العنف العائلي ، فقد تتمكن  

 من التقدم بطلب إىل VCAT  إلنهاء أو تغيير عقد اإليجار



يمكن للشرطة اعتقال شخص واتهامه بارتكاب العنف األسري حيث 
يتضمن العنف الجسدي أو الجنسي ، أو المطاردة ، أو التهديدات ، أو

 اإلضرار بالممتلكات

يمكنك أيضاً أن تكون آمناً بموجب أمر التدخل القضائي للعنف 
العائلي . أمر التدخل القضائي هو أمر محكمة وهذا يعني أنه ال يمكن

ألي شخص أن يرتكب العنف األسري ضدك أو ضد أطفالك . يمكن أن
يتضمن الطلب عىل مجموعة من الشروط المختلفة، ويمكن أن يسمح

لألشخاص باالسمرار في العيش معاً ، أو يمكنهم أن يطلبوا منهم عدم

القدوم إىل مسافة معينة منك أو عدم االتصال بك
 

يُعد عدم إطاعة أمر التدخل القضائي جريمة ، ويمكن للشرطة اعتقالهم 
لعدم امتثالهم لألمر

 2 0 2 0 أغسطس  لي:  لشما ا مجتمعي  ل ا وني  ن ا ق ل ا ز  ك مر ل ا

هل ال يزال بإمكاني الحصول عىل أمر التدخل القضائي للعنف 
 األسري خالل فترة كوفيد- 19 ؟

 كيف يحميني القانون ؟

نعم ، ال تزال المحاكم مفتوحة ، ويمكنك التقدم بطلب للحصول عىل
أمر التدخل القضائي بنفسك ، أو يمكن للشرطة التقدم بطلب نيابة

 عنك

 بسبب كوفيد -19 ، لدى المحاكم بعض الترتيبات البديلة المعمول بها
مثل: 

   fvio.mcv.vic.gov.au  يمكنك التقديم عبر اإلنترنيت عل 
 بدالً من الحاجة إىل حضور المحكمة .

أدخلت المحكمة تدابير للمسافة االجتماعية ، ويمكن سماع األمر 

الخاص بك عبر الهاتف ، أو باستخدام مؤتمرات الفيديو

 هل يمكنني الحصول عىل مساعدة في المحكمة ؟ 

نعم ، تستمر خدمات المحامي المناوب في العمل عن بُعد لتقديم 
المشورة والمساعدة القانونية للضحايا / الناجيات من العنف األسري في

 المحكمة
 
يقدم المركز القانوني المجتمعي الشمالي المشورة والمساعدة القانونية 

لضحايا / الناجين من العنف األسري في محكمة برودميدوس عبر

الهاتف . يمكننا مساعدتك إذا كنت قد قدمت طلبك الخاص ، أو إذا

 قدمت الشرطة طلباً نيابًة عنك . رقم الهاتف
. Phone: (03) 9310 4376.

كان عىل هانا حضور المحكمة
لطلبها الحصول عىل أمر
التدخل القضائي للعنف

األسري ضد شريكها السابق .
كانت قلقة للغاية بشأن المثول

أمام المحكمة بدون محامي .
تم تزويدها برقم هاتف

المحامي المناوب ، وتمكنوا
من تقديم النصيحة لهانا

بخياراتها, تحدث معها خالل
إجراءات المحكمة ،  وساعدها

عىل االستعداد لجلستها ،

تمكن المحامي من التواصل
مباشرة مع المحكمة حول ما
كانت هانا تسعى إليه ، مما

يعني أن هانا لم تضطر إىل
قول الكثير عندما ذهبت

قضيتها اىل المحكمة وكانت

لها نتيجة إيجابية من جلسة
 االستماع

http://fvio.mcv.vic.gov.au/
http://fvio.mcv.vic.gov.au/


Northern Community Legal Centre: northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info 
safe steps Family Violence Response Centre: safesteps.org.au/understanding-family-
violence/seeking-safety-during-covid-19/ 
Magistrates’ Court: mcv.vic.gov.au/news-and-resources/news/your-questions-
answered-during-covid-19 

 مزيد من المعلومات:

Berry Street: (03) 9450 4700
Safe Steps (7 days a week, 24 hours per day): 1800 015 188 
Kildonnan Uniting Family Violence Program: (03) 9302 6100
Anglicare Broadmeadows: (03) 9301 5200
1800RESPECT (7 days a week, 24 hours per day): 1800 737 732 /
1800respect.org.au

 خدمات الدعم:

هذه الوثيقة ليست نصيحة قانونية . هذه المعلومات دقيقة اعتباراً من  5  أغسطس  2020 ،  يجب عليك طلب
المشورة القانونية قبل التصرف بناًء عىل هذه المعلومات

احصل عىل استشارة قانونية مجانية!

Northern Community Legal Centre
(03) 9310 4376

admin@northernclc.org.au

Victoria Legal Aid
1300 792 387 

Arabic: (03) 9269 0127

يجب عليك االتصال بالمحكمة قبل موعد جلسة االستماع ومعرفة ما إذا كان سيطلب منك حضور المحكمة أم ال .

إذا كانت المحكمة غير قادرة عىل تقديم المشورة بشأن ما إذا كنت بحاجة للحضور أم ال، وأنت ال تريد الحضور،
يجب عليك طلب المشورة القانونية قبل تاريخ الجلسة.   

قام المركز القانوني للمجتمع الشمالي بوضع بيان حقائق موضح بالتفصيل حول ترتيبات األبوة واألمومة خالل فترة 
 كوفيد -19 متوفرة  هنا

المركز القانوني المجتمعي الشمالي : أغسطس 2020 

 لدي أمر تدخل قضائي مؤقت . هل علي الذهاب إىل المحكمة؟ 

 هل يجب علي السماح للوالد اآلخر برؤية أطفالنا خالل كوفيد -19 ؟

http://northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info
http://northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info
http://northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info
http://safesteps.org.au/understanding-family-violence/seeking-safety-during-covid-19/
http://mcv.vic.gov.au/news-and-resources/news/your-questions-answered-during-covid-19

