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 معلومات لضحايا

 العنف المنزلي

 االعتداء الجنسي

 والمطاردة

 
 

 

 ضباط الشرطة

 هنا للمساعدة

 2020تمت المراجعة في فبراير 
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تم إصدار هذا المنشور من قبل وزارة الشؤون  

تم إنتاجه بتكلفة أالسكا،والية  ةشرطشعبة  العامة،  

لتعليم ضحايا العنف المنزلي لكل نسخة  دوالر0.33 

واالعتداء الجنسي والمطاردة بشأن حقوقهم والخدمات 

المتاحة لهم عبر الوالية. طُبعت هذه المطبوعة في 

أالسكا. أنكوراج،  
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 المقدمة

تم تصميم هذا الكتيب لتزويد ضحايا العنف المنزلي 

قهم ق بحقوواالعتداء الجنسي ومعلومات المطاردة فيما يتعل

  والواجبات المحددة لضباط الشرطة في هذه الحاالت.

 

اعتماًدا على عالقتك مع المعتدي أو المشتبه فيه / المدعى 

قد تكون أجزاء معينة فقط من هذا الكتيب  قضيتك،عليه في 

يجب على الموظف الذي يوفر لك هذا الكتيب  مفيدة لك.

 حالتك.إبالغك بأجزاء الكتيب التي تنطبق على 
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 القسم األول: العنف المنزلي

 ضباط الشرطة

 هنا للمساعدة
 

واستجابت الشرطة  المنزلي،إذا كنت ضحية للعنف 

فإن القانون يلزمها بقراءة أجزاء معينة من هذا  لمساعدتك،

الكتيب لك. يتم تمييز هذه األجزاء باللون األصفر. يتم 

 توفير المعلومات األخرى لفائدتك اإلضافية.

 

إذا كنت ضحية للعنف المنزلي وكنت تعتقد أن حماية إنفاذ 

فلديك الحق  الجسدية،القانون ضرورية من أجل سالمتك 

بما  سالمتك،الضابط المساعدة في توفير في أن تطلب من 

 في ذلك طلب أمر حماية طارئ.
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يمكنك أيًضا أن تطلب من الضابط مساعدتك في الحصول 

على المتعلقات الشخصية األساسية مثل المالبس أو أدوات 

كالتجميل أو األدوية لك ولطفلك ) كان ( وتحديد من م

بما في ذلك مكان اجتماع أو  آمن،مكانك وأخذك إلى مكان 

أو محل إقامة فرد من أفراد األسرة أو  مخصص،ملجأ 

 صديق أو مكان آمن مشابه.

 

فيمكنك أن  طبي،إذا كنت أنت أو طفلك بحاجة إلى عالج 

تطلب من الضابط مساعدتك في الحصول على العالج 

 الطبي.

 

منزلي / االعتداء الجنسي أن يعزز يمكن لبرنامج العنف ال

 والدعوة المأوى،جهود الشرطة في توفير التدخل في أزمة 

والمساعدة وغيرها من الموارد. بعض هؤالء  القانونية،

مدرجون تحت عنوان "برنامج العنف المنزلي / واالعتداء 

 الجنسي موجود للمساعدة".
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 المحكمة موجودة للمساعدة

تقديم التماس في المحكمة لطلب أمر  لديك أيًضا الحق في

 وقائي قد يتضمن أيًا من األحكام التالية:

 

امنع المعتدي من التهديد بارتكاب أو ارتكاب  .1

أعمال أخرى من العنف المنزلي أو المطاردة أو 

 المضايقة.

 

منع المعتدي من االتصال الهاتفي أو االتصال بك  .2

أو التواصل معك بطريقة مباشرة أو غير 

 مباشرة.

 

 مسكنك،إزالة واستبعاد المعتدي الخاص بك من  .3

 بغض النظر عن ملكية المسكن.

 

اطلب من المعتدي عليك االبتعاد عن مكان  .4

إقامتك أو مدرستك أو مكان عملك أو أي مكان 

آخر محدد تريده أنت أو فرد آخر من أفراد 

 األسرة المعينين أن تكون آمنًا.
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منع المعتدي من استخدام أو دخول مركبتك أو  .5

 السيارة التي تشغلها.

 

 امنع المعتدي من استخدام أو حيازة سالح فتاك.  .6

 

 

وّجه المعتدي إلى تسليم أي سالح ناري يملكه أو  .7

يمتلكه ذلك الشخص إذا وجدت المحكمة أنه كان 

ثناء بحوزته سالًحا ناريًا فعليًا أو استخدمه أ

 حدوث اإلساءة.

 

اطلب من ضابط السالم أن يرافقك إلى مكان  .8

إقامتك لضمان امتالكك اآلمن للمقر أو السيارة 

بما في ذلك حيوان أليف  أخرى،أو أي عناصر 

أو لضمان أشياء من  (،)بغض النظر عن الملكية

 مكان اإلقامة.

 

 

منحك حضانة مؤقتة لطفل قاصر وترتيب  .9

ذا كان من الممكن حماية الزيارة مع طفل قاصر إ

 سالمة الطفل ومقدم االلتماس.
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يمنحك حيازة واستخدام مركبة وأشياء شخصية  .10

   أساسية أخرى بما في ذلك الحيوانات األليفة ،

 بغض النظر عن تلك العناصر.

 

الخاضعة لمنع المعتدي من استهالك المواد  .11

 للرقابة.

 

 

اطلب من المعتدي أن يدفع الدعم لك ولطفل  .12

 قاصر أو حيوان أليف في رعايتك.

 

اطلب من المعتدي أن يعوضك عن نفقاتك  .13

بما في ذلك الفواتير  المنزلي،الناجمة عن العنف 

أو عن تكاليفك في الحصول على أمر  الطبية،

 حماية.

 

دخل اطلب من المعتدي المشاركة في برنامج الت .14

 المعتمد من قبل إدارة اإلصالحيات للمعتدين.

 

اطلب إعانة أخرى ترى المحكمة أنها ضرورية  .15

 لسالمتك.
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حمايةمر ا  

تتوفر النماذج التي تحتاجها للحصول على أمر حماية من 

الشرطة أو أقرب محكمة. من الضروري أن يكون لديك 

ولكن يمكنك استشارة  حماية،محاٍم للحصول على أمر 

 محاٍم إذا اخترت ذلك.

 

تتوفر النماذج أيًضا على اإلنترنت على الموقع 

http://courts.alaska.gov/forms/index.htm   كما

 يقدم هذا الموقع اإللكتروني إرشادات حول تقديم الطلب.

 

يمكنك  حماية،إذا كنت ترغب في الحصول على أمر 

لي / االعتداء الجنسي االتصال ببرنامج العنف المنز

ووكالة إنفاذ القانون و / أو مقاضاة الوكالة في  المحلي،

 منطقتك. يمكن إدراجها على ظهر، هذا الكتيب.

 

يوًما بعد  60أو في غضون  قبل،يوًما  30في غضون 

انتهاء صالحية أمر الحماية الصادر أو الممدد بموجب 

، يجوز لمقدم الطلب تقديم التماس إلى  18.66.100

 المحكمة لتمديد أمر الحماية.
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 هيئات االدعاء

 

 موجودة للمساعدة

 

مكنك ي القضية،وترغب في متابعة تقدم  الجاني،إذا تم اتهام 

أو مكتب المدعي  العام،االتصال بأقرب مكتب المدعي 

لديهم أيًضا منسق معين للضحية /  يكون قدالعام للبلدية. 

 الشاهد يكون متاًحا لمساعدتك أثناء طول القضية.

 

 موقع برنامج مساعدة الضحايا

http://law.alaska.gov/department/criminal/vi

ctims  assist.html 

 

  

http://law.alaska.gov/department/criminal/victims
http://law.alaska.gov/department/criminal/victims
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 مجلس تعويضات

العنيفة الجرائم  

 

يوجد في والية أالسكا مجلس للتعويض عن الجرائم 

والذي يمكن أن يوفر تعويًضا للضحايا الذين قد  العنيفة،

 إلصابته،يشملون جسديًا أو عاطفيًا الرعاية الطبية 

واألجور التي  الجريمة،واالستشارات المتعلقة بضحايا 

فقدتها بسبب الجروح واألعصاب. يمكنك معرفة كيفية 

 التقديم من خالل االتصال بالمجلس على:

  

 مجلس تعويض الجرائم العنيفة على الرقم

أو عن طريق داخلي على 1(800)3040-764 

www.doa.alaska.gov/vccb/home.html 

 

 

 

  

http://www.doa.alaska.gov/vccb/home.html


12 

 

 مكتب حقوق الضحايا
 

يوفر مكتب حقوق الضحايا المساعدة القانونية لضحايا 

الجرائم في الحصول على الحقوق التي يضمنها لهم دستور 

وقوانين أالسكا فيما يتعلق باتصاالتهم بالقوانين فيما يتعلق 

مع جميع وكاالت إنفاذ القانون والمقاضاة في باتصاالتهم 

 الدولة. ال توجد رسوم لهذه المساعدة القانونية.

 

 مكتب أالسكا لحقوق الضحايا

Ave Suite 205 rd1007 W 3 

Anchorage, Ak 99501-1936 

 1-907-754-3460 هاتف:

 1-907-754-3469فاكس: 

 1-844-754-3460 الرقم المجاني:

                     https://ovr.akleg.gov/ 

 

                                                            

  

https://ovr.akleg.gov/
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 معلومات الضحايا

   واال بالغات اليومية
 

معلومات وإخطار الضحايا يوميًا هي خدمة مجانية 

ومجهولة الهوية يمكن من خاللها لضحايا الجرائم استخدام 

الهاتف أو اإلنترنت للبحث عن معلومات تتعلق بحالة 

حضانة الجاني والتسجيل الستالم إشعار الهاتف والبريد 

 اإللكتروني عندما تتغير حالة حضانة الجاني.

 يمكن تسجيل اإلخطار التلقائي بطريقتين:

ل اتص الهاتف،جيل عن طريق الهاتف أو اإلنترنت. للتس

 (.800) 763-2479برقم الحجز على الرقم المجاني:

يمكن التسجيل عبر اإلنترنت من خالل الرابط 

www.vinelink.com. 

إذا لم تكن متأكًدا من أنك مسجل أو تحتاج إلى مساعدة 

فاتصل بوحدة خدمة الضحايا التابعة  ،للضحاياإضافية 

 .(877) 741-7410إلدارة اإلصالحيات على الرقم 

 

 

 

 

http://www.vinelink.com/
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والية  48تتوفر معلومات وإخطار الضحايا يوميًا حاليًا في 

معروضة على الخريطة التفاعلية الموجودة على 

VINELink (www.vinelink.com) .ا كان الجاني ذ

يجب أن تكون  ،VINEفي الحجز في دولة تشارك في 

قادًرا على تحديد موقع معلومات الحضانة على 

VINELink يمكن العثور على معلومات إضافية حول .

VINE في 

                                                                        

                                            

 www.appriss.com/VINE.html          

 

هام: معلومات اإلخطار واإلخطار اليومي 

هي نظام معلومات. ال تعتمد على معلومات 

اإلخطار واإلبالغ اليومي أو أي برنامج آخر 

 من أجل سالمتك.

 

             

  

http://www.appriss.com/VINE.html
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 عالقات العنف المنزليتعريف 
 

يتم تعريف العنف المنزلي من قبل والية أالسكا من خالل 

عالقتك مع المعتدي أو المشتبه فيه / المتهم في قضيتك. 

 العالقات التي تحدد العنف المنزلي هي كما يلي:

 

الكبار أو القاصرون الحاليون أو السابقون  .1

)الزوج / الزوجة أو الزوج السابق / الزوجة 

 (؛ابقةالس

 

الكبار أو القاصرون الذين يعيشون مًعا أو عاشوا  .2

 (؛مًعا )حجرة

 

 

البالغين أو القُّصر الذين تواعدوا أو تواعدوا  .3

 (؛)صديق أو صديقة

 

الكبار أو القاصرون الذين يشتركون في عالقة  .4

 جنسية؛
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البالغون أو القاصرون الذين تربطهم صلة قرابة  .5

أو الدم  الطمأنينة،حتى الدرجة الرابعة من 

الكامل أو نصف الدم أو بالتبني )ابن العم األول 

بما في ذلك األخوة واألخوات  األقرب،أو 

 (؛والعمات واألعمام واألجداد

 

الكبار أو القاصرون المرتبطون بالزواج أو الذين  .6

هم على صلة رسمية بالزواج )األم أو األب في 

أو األخ أو األخت  األخت،أو األخ أو  القانون،

  في القانون(

 

 و العالقة؛الشخص الذي لديه طفل من  .7

 

األطفال القاصر لشخص في عالقة موصوفة في  .8

1-7. 
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 عالقات العنف غير المنزلي
 

إذا لم تكن لديك إحدى العالقات المحددة مع المشتبه فيه / 

المدعى عليه في قضيتك هي قضية مالحقة أو اعتداء 

مراجعة المعلومات الخاصة  فيجب عليك جنسي،

من هذا  3و  2بالمطاردة و / أو الضحايا الجنسيين )القسم 

الكتيب(. أمثلة على العالقات التي قد ال توصف بالعنف 

 المنزلي هي:

 صديق أو صديق سابق .1

 زميل عمل أو مشرف سابق .2

 مشرف أو مشرف سابق .3

 الموظف أو الجار السابق .4

 الجار أو الجار السابق .5

 زميل سابقزميل أو  .6

 التعارف .7

 الوصي القانوني .8

 موظف منشأة تصحيحات .9

 العميل أو العميل السابق .10

 غريب .11
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 اعتقال إلزامي
 

 ،منزليعندما يصبح إنفاذ القانون على علم بحادث عنف 

يُطلب منهم القيام بالقبض إذا كان هناك سبب )دليل( 

محتمل لجريمة تم التعرف على الجاني ويمكن تحديدها في 

يمكن  ساعة، 12ساعة من الحادث. بعد  12غضون 

للضباط / الجنود القبض على الجاني مع أو بدون ضمان. 

 واإلصابات، اآلخرين،وأقوال إفادتكم تشمل األدلة 

وما إلى ذلك. تقع على  بالممتلكات،قت واألضرار التي لح

عاتق وكاالت النيابة العامة أو البلدية مسؤولية "التهم 

الصحفية". إذا كان هناك سبب محتمل الرتكاب جريمة 

يكون لها قرار  الضحية،وليس  والمحامي،فقط الشرطة 

 بالقبض عليه.
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معلومات إضافية لضحايا العنف 

 المنزلي
 

 بدًءا من الكتيب،يرجى الرجوع إلى القسم الرابع في هذا 

للحصول على معلومات إضافية تتعلق  ،25الصفحة 

 بحقوقك والخدمات المتاحة في مجتمعك.
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 القسم الثاني:

أوامر الحماية من المطاردة 

 واالعتداء الجنسي
  

 هناك للمساعدة ضباط الشرطة
 

إذا كنت ضحية للمطاردة أو االعتداء الجنسي الذي ال يمثل 

فقد يتقدم ضابط شرطة بموافقتك   جريمة عنف منزلي ،

 72طارئ أو اعتداء جنسي )  حماية)إذنك( على أمر 

 ساعة(.

 

من هذا الكتيب عالقات العنف  15-13تحدد الصفحات 

 المنزلي وعالقات العنف غير المنزلي.
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 أوامر الحماية

ليس جريمة  إذا كنت ضحية مطاردة أو اعتداء جنسي

فلديك الحق في تقديم التماس في المحكمة  ،منزليعنف 

 لطلب أمر قد يتضمن أيًا من األحكام التالية:

منع المعتدي أو المطارد من التهديد بارتكاب أو  .1

 ارتكاب مطاردة أو اعتداء جنسي.

 

تصال أو منع المعتدي أو المطارد من اال .2

االتصال أو التواصل المباشر بشكل غير مباشر 

مع أحد أفراد األسرة المعينة معك أو مع  معك أو

أحد أفراد أسرتك المعين )مثل طفلك أو زوجك( 

 الذي عينته المحكمة على وجه التحديد.
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قم بتوجيه المدعى عليه بالبقاء بعيًدا عن مكان  .3

أي مكان إقامتك أو مدرستك أو مكان عملك أو 

محدد تتكرر عليه ؛ ومع ذلك ، يجوز للمحكمة 

أن تأمر المعتدي أو المطارد باالبتعاد عن محل 

إقامتك أو مدرستك أو مكان عملك فقط إذا تم 

تزويدهم بإشعار فعلي بفرصة الظهور ويكونون 

 صعبين على االلتماس.

 

أمر بإغاثة أخرى ترى المحكمة أنها ضرورية  .4

 المعين. لحمايتك أو فرد أسرتك

 

 

تستمر أوامر الحماية من المطاردة واالعتداء الجنسي على 

 المدى الطويل لمدة عام واحد.

 

يوًما بعد  60أو في غضون  قبل،يوًما  30في غضون  

انتهاء صالحية أمر الحماية الصادر أو الممدد بموجب 

، يجوز لمقدم الطلب تقديم التماس إلى  18.65.850

 .المحكمة من أجل تمديد أمر الحماية
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ن متتوفر النماذج التي تحتاجها للحصول على أمر حماية 

 ترنتالشرطة أو المحاكم. تتوفر النماذج أيًضا على اإلن

كما يقدم هذا   ، www.state.us/courts/forms   على

الموقع اإللكتروني إرشادات حول تقديم الطلب. ليس من 

الضروري أن يكون لديك محاٍم للحصول على أمر حماية 

 ولكن يمكنك استشارة محاٍم إذا اخترت ذلك.

 

فمن  األمر،إذا انتهك المعتدي أو المطارد أي من أحكام 

التصال بالشرطة على الفور عن طريق المهم جًدا ا

 أو على الفور بالشرطة. 911االتصال برقم 
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 هيئات االدعاء 

 موجودة للمساعدة
 

مكنك ي القضية،وترغب في متابعة تقدم  الجاني،إذا تم اتهام 

االتصال بأقرب مكتب المدعي العام أو مكتب المدعي العام 

للبلدية. قد يكون لديهم أيًضا منسق معين للضحية / الشاهد 

يكون متاًحا لمساعدتك أثناء طول القضية. يمكنك العثور 

على معلومات االتصال الخاصة بمكتب المدعي العام 

 المحلي على ظهر هذا الكتيب.
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 لث:القسم الثا

 حقوق ضحايا االعتداء الجنسي
 

بصفتك من المتواطئين مع جريمة االعتداء الجنسي أو 

ددة مح حقوق فلديك بسيطة،االعتداء الجنسي على جريمة 

 بموجب قانون الوالية. فيما يلي ملخص لبعض حقوقك:

 

  قد ال تتم محاسبتك على الجزء الشرعي من

 فحص االعتداء الجنسي

 

  فيمكنك  الجريمة،إذا كان االختراق أحد عناصر

تقديم التماس إلى المحكمة لكي تأمر المعتدي 

)المدعى عليه( بالخضوع لفحص الدم لوجود 

فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من 

األمراض المنقولة جنسيا. يحق لك الحصول 

على استشارة مجانية واختبار وإحالة إلى مرافق 

 الدعم؛لمناسبة وخدمات الرعاية الصحية ا
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  ال يجوز استخدام اسمك في وثائق المحكمة ما لم

 سيتم استخدام ذلك،تسمح المحكمة بذلك. بدالً من 

 األحرف األولى من اسمك.

 

  ال يمكن استخدام دليل على تاريخك الجنسي

)غير مقبول(  السابق أو اإلشارة إليه في المحكمة

 ما لم تجد المحكمة أهمية خاصة.

 

 

  اتصاالتك )محادثاتك( مع مستشاري / محامي

ما لم يتم التنازل عن االمتياز أو  سرية،الضحية 

 و استثناء؛ينطبق 

 

  سيبذل تطبيق القانون جهًدا معقوالً إلعالمك بأنه

تم اختبار مجموعة أدوات فحص االعتداء 

يتم هذا اإلخطار الجنسي الخاصة بك. يجب أن 

 .في غضون أسبوعين بعد اختبار مجموعتك
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 القسم الرابع

 معلومات إضافية عن

 الحقوق والخدمات
 

  تكون عناوين إقامتك وأعمالك وأرقام هاتفك

 سرية؛

 

  ال يُطلب منك التحدث إلى محامي الدفاع )محامي

 (؛المعتدي

 

  يمكنك طلب حضور المدعي العام أو أي شخص

آخر خالل مقابلة مع محامي الدفاع أو / ومحقق 

 الدفاع؛

 

 فال بأس في للدفاع،إذا اتصل بك محامي الدفاع أو / محقق 

طلب تحديد هوية الشخص )االسم ومكان العمل( ورقم 

 يمكنك االتصال به مرة أخرى.
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 ول يمكنك طلب المشاركة في مثول المسيء األ

أمام المحكمة عند تحديد شروط الكفالة. إذا كانت 

 جنسي،القضية قضية عنف منزلي أو اعتداء 

يجب على المحكمة مراعاة تعليقاتك عند اتخاذ 

 قرار باإلفراج عن المعتدي.
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يحق لك أيًضا أن تعقد جميع جلسات  لجريمة،كضحية 

 والتي تشمل: عليه،االستماع المتعلقة بالمدعى 

 

 ( المظهر األولي أو االستدعاء.1)

 

 ( جلسة استماع بكفالة2)

 

 المحاكمة،( حركات ما قبل 3)

 

 اإلقرار،( مذنب أو تغيير 4)

 

 و المحاكمة،( 5)

 

 ( الحكم6)

 

لديك أيًضا خيار أن تكون في الجلسات المقررة أم ال. قد 

تكون حاضًرا شخصيًا أو عبر الهاتف. تسمح حقوق 

 الة،بكفالضحية لك بمخاطبة المحكمة في جلسات االستماع 

 والحكم. والمحاكمة، االلتماس،وتغيير 

 

مدعى عليه أو محاكاته األولية لقضيتك تم سرد ظهور ال

 على ظهر هذا الكتيب.
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للحصول على قائمة مفصلة بجميع الحقوق المقدمة لضحايا 

 /http://ovr.akleg.govانتقل إلى  أالسكا،الجريمة في 

 

إذا لم يكن لديك اتصال باإلنترنت، فاطلب من محاميك أو 

المدعي العام أو منسق شهود الضحايا مساعدتك في 

 .الحصول على نسخة

 

فيمكنك االتصال  حقوقك،إذا كانت لديك أي أسئلة حول 

بمحام ضحيتك أو المدعي العام أو منسق الشهود الضحايا. 

يتم سرد أرقام هواتف هؤالء األشخاص ووكالئهم في 

مكتب ل بالجزء الخلفي من هذا الكتيب. يمكنك أيًضا االتصا

(. تم إدراج معلومات OVRأالسكا لحقوق لضحايا )

من هذه  10في الصفحة  OVRاالتصال الخاصة بـ 

 الكتيب.

 

 

  

http://ovr.akleg.gov/
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برنامج العنف المنزلي / واالعتداء 

 الجنسي موجود للمساعدة

اتصل بالوكالة المحددة على ظهر هذا الكتيب. إذا لم يتم 

انون نفاذ القيمكنك االتصال بأقرب وكالة إل الوكالة،تحديد 

للحصول على اسم ورقم المأوى أو البرنامج في منطقتك. 

 يجوز للداعية من البرنامج تقديم عدد من األمور التالية:

 

  وتخطيط السالمةالمأوى اآلمن 

 المعلومات القانونية 

 المساعدة في تقديم األوراق النظام الوقائي 

 حضور جلسات المحكمة معك 

  العيادة لفحص الطب مرافقتك إلى المستشفى أو

 الشرعي لالعتداء الجنسي

  ساعة 24خط األزمة 

 النقل إلى الملجأ 

  ملف التعليمات للحصول على تعويضات

 الجريمة العنيفة
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 .المالبس واألدوات المنزلية 

  كتب ومقاطع فيديو عن العنف المنزلي واالعتداء

 الجنسي وإساءة معاملة األطفال.

  األخرى مثل:الوصول إلى موارد المجتمع 

 السكن -

 خدمات اجتماعية -

 التعليم أو اإلرشاد  -

 الكحول / عالج المخدرات / الطفل -

 رعاية العمل -

 عالج طبي -

 مساعدة قانونية -

 

 السرية
 

لدى أالسكا قوانين السرية تحميك إذا قررت طلب خدمات 

المنزلي أو برنامج االعتداء الجنسي.  العنف برنامجمن 

هذه البرامج تتعامل مع مبادئ السرية الصارمة. القوانين 

االتصاالت بين ضحايا العنف المنزلي  تحمي أالسكافي 

 واالعتداء الجنسي والمحامين إال في ظروف محدودة.
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 ؟المؤيدما هو 
 

تقديم الدعم والمعلومات والموارد للضحية.  المؤيد هودور 

يمكن للمدافعين المساعدة في العديد من المجاالت المختلفة 

 الذي يستمع وال المؤيد هوالمدرجة في الصفحات السابقة. 

بإجراء تحقيقات أو إجراء  المؤيدال يقوم  حكماً.يصدر 

تقييمات لألطراف المعنية أو الشهادة بشكل روتيني في 

 ة.المحكم

 

سوف يتحدث فقط نيابة عنك  المؤيدمن المهم أن تتذكر أن 

مل ععند طلبك وتوجيهك. في محاولة للتأكد من أن النظام ي

أن يساعد في الحفاظ على  بسالسة بالنسبة لك، يمكن للمؤيد

عالقة عمل إيجابية مع أعضاء إنفاذ القانون والمالحقة 

ة في اليوم ساع 24القضائية والمحاكم. المدافعون متاحون 

 لمساعدتك.
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 يمكنك المساعدة في حماية نفسك
 

 .تحدث مع صديق أو قريب موثوق به 

  تعرف على المالجئ والمنازل اآلمنة قبل أن

 تحتاج إليها.

 على إشارة مع جارك عندما تحتاج إلى  احصل

مساعدة واطلب من جارك االتصال بالشرطة إذا 

 سمعوا ضوضاء مشبوهة قادمة من منزلك.

  احتفظ بالمال واألوراق المهمة والمالبس ومفاتيح

السيارة وغيرها من العناصر األساسية في مكان 

 آمن.

  علم أطفالك استخدام الهاتف أو الراديو لالتصال

 بالشرطة في حالة الطوارئ.

  اتصل بالشرطة عندما تكون آمنة ويمكنك

الحصول على أمر وقائي من ملجأ أو برنامج 

أو مع صديق ووضع خطة آخر مصمم لمساعدة 

 أمان. تدرب على هذه الخطة مع أطفالك.
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 خطأك ليس العنفاعلم أن 
 

 .تعرف أنه ال يوجد شيء يسبب لك اإلساءة 

 

  تعرف أنه ال يوجد من يملك الحق في اإلساءة

 إليك.

 

  المتضرر،اعلم أنك لست الشخص الوحيد 

واألطفال من بيوت العنف التي تعاني من 

االكتئاب والقلق والخوف وقلة احترام الذات 

 والشعور بالذنب.

 

  اعلم أن معظم األطفال الذين تربوا بإساءة

المعاملة يتعلمون استخدام العنف كوسيلة للتحكم 

 والقوة. يسمحفي اآلخرين باستخدام السلطة 

العنف استمرار المشاكل وكثيراً ما يتصاعد 

  العنف بمرور الوقت.

 

 

 

 

  



36 

 

  اعلم أن العالقات مبنية على الخوف والقوة

 .والتحكم مسيئة

 

  اعلم أن اآلخرين يفهمون سبب رغبتك في البقاء

 .وأن ترك العالقة ليس سهالً 

 

 

  ،نعلم أن سوء المعاملة غالبًا ما يزداد سوًءا

وأكثر تكرارا حتى إنهاء العالقة قد وأكثر كثافة، 

ال يكون كافيًا لحمايتك من الخطر دون دعم من 

 .اآلخرين

 

 اعلم أن المساعدة متوفرة 
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العنف المنزلي خدمات برامج  

 وضحايا االعتداء الجنسي

AWAIC 

في األزمات المعنفاتمساعدة النساء   

100 W. 13th Ave 

Anchorage, AK 99501 

 (المكتب)907-279-9581

 ساعة: 24خط األزمات على مدار 

907-272-0100  

www.awaic.org 

 

STAR 

 نقف معا ضد االغتصاب

1057 W. Fireweed Ln, Ste 230 Anchorage, AK 

99503 

  7279-276-907)المكتب(

 ساعة: 24خط األزمات على مدار 

907-276-7273 

 )مجاني(800-478-8999 

www.staralaska.com 

 

VFJ 

 العدالة للضحايا

1057 w. Fireweed Lane, Suite 101 

Anchorage, AK 99503 

http://www.awaic.org/
http://www.staralaska.com/
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907-278-0977 

www.victimsforjustice.org  
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Bethel     

TWC 

Tundra Women’s Coalition 

P.O Box 2029                 

248 6th Avenue   

Bethel, AK 99559     

ساعة 24خط األزمات على مدار      

 )محلي(907-543-3456

 )الرقم المجاني(

800-478-7799 

www.tundrapeace.org 

 

                     

Cordova 

CFRC 

Cordova Family Resource Center 

P.O. Box 863 

Cordova, AK 99574 

ساعة 24خط األزمات على مدار   

907-424-4357   

 )محلي(907-424-5674

 )الرقم المجاني(

866-790-4357 

 www.cordovafamilyresourcecenter.org/ 

  

              

CRAIG 

HOPE 

http://www.tundrapeace.org/
http://www.cordovafamilyresourcecenter.org/
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Helping Our Selves Prevent Emergencies 

 مساعدة أنفسنا يمنع حاالت الطوارئ

404 Spruce St. 

Craig, AK 99921 

ساعة 24خط األزمات على مدار   

  (يلحم)907-826-4673

www.hope4pow.org 

 

DILLINGHAM 

SAFE 

Safe and Fear Free Environment 

P.O. BOX 94 

21 G. Street West 

Dillingham, AK 99576 

تب) ) 907-842-2320 ك م  ال

ساعة 24خط األزمات على مدار   

 

 

  

http://www.hope4pow.org/
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EMMONAK Emmonak Women’s Shelter  

P.O. Box 207 

Emmonak, AK 99581 

ساعة 24خط األزمات على مدار   

  )محلي( 907-949-1443

www.emmonakshelter.org 

 

HOMER  

South Peninsula Haven  

House 3776 Lake St, Ste 100 

Homer, AK 99603 

ساعة 24خط األزمات على مدار   

  )محلي( 907-235-8943

 )الرقم المجاني(

800-478-7712  

www.havenhousealaska. org 

 

FAIRBANKS IAC  

Interior Alaska Center for Non-Violent Living 

726 26th Avenue 

Fairbanks, AK 99701 

ساعة 24خط األزمات على مدار   

  (محلي) 907-452-2293

 )الرقم المجاني(

800-478-7273 

www.iacnvl.org 

 

HOOPER BAY 
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Hooper Bay Women's Shelter  

Sea Lion Court #4  

P.O. Box 261 Hooper Bay, AK 99604 

JUNEAU 

AWARE  

Aiding Women in Abuse and Rape Emergencies  

P.O. Box 20809  

Juneau, AK 99802  

ساعة 24خط األزمات على مدار   

  (محلي) 907-586-1090

 )الرقم المجاني(

800-478-1090  

www.awareak.org 

  

KETCHIKAN  

WISH  

Women in Safe Homes  

P.O. Box 6652 Ketchikan, AK 99901  

ساعة 24خط األزمات على مدار   

  (محلي) 907-225-9474

 )الرقم المجاني( 800-478-9474

www.ketchikanwish.org 

 

KENAI/SOLDOTNA  

LSC The LeeShore Center  

325 Spruce Street  

Kenai, AK 99611  

ساعة 24خط األزمات على مدار   

http://www.awareak.org/
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907-283-7257 ( حليم )  

www.leeshoreak.org  

 

KODIAK KWRCC  

Kodiak Women’s Resource & Crisis Center  

P.O. Box 2122 Kodiak, AK 99615 

ساعة 24خط األزمات على مدار   

  (محلي) 907-486-3625

 (الرقم المجاني( 888-486-3625

www.kwrcc.org 

 

 

KOTZEBUE MFCC  

Maniilaq Family Crisis Center  

P.O. Box 38  

Kotzebue, AK 99752  

ساعة 24خط األزمات على مدار   

  (محلي) 907-442-3969

 (الرقم المجاني( 1-888-478-3969

www.maniilaq.org  

 

PALMER  

AFS Alaska Family Services  

1825 S. Chugach St  

Palmer, AK 99645  

ساعة 24خط األزمات على مدار   

http://www.leeshoreak.org/
http://www.maniilaq.org/
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  (محلي) 907-746-4080

 (الرقم المجاني( 866-746-4080

www.akafs.org 

 

NOME  

BSWG  

Bearing Sea Women’s Group  

P.O. Box 1596  

Nome, AK 99762  

ساعة 24مدار خط األزمات على   

  (محلي) 907-443-5444

 (الرقم المجاني( 800-570-5444

www.beringseawomens group.org  

 

  

http://www.akafs.org/
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PETERSBERG  

WAVE  

Working Against Violence for Everyone  

PO Box 415  

Petersburg, AK 99833  

ساعة 24خط األزمات على مدار   

907-518-0555  

www.petersburgwave.org 

SEWARD  

SCS  

Seaview Community Services  

302 Railway Avenue  

Seward, AK 99664  

ساعة 24خط األزمات على مدار   

907-224-3027  

 (الرقم المجاني( 888-224-5257

www.seaviewseward.org  

 

UNALASKA  

USAFV  

Unalaskans Against Sexual Assault & Family 

Violence  

P.O. Box 36  

Unalaska, AK 99685  

ساعة 24خط األزمات على مدار   

  (محلي) 907-581-1500

 (الرقم المجاني( 800-478-7238

hwww.usafvshelter.org 

http://www.seaviewseward.org/
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SITKA  

SAFV  

Sitkans Against Family Violence  

P.O. Box 6136  

Sitka, AK 99835  

ساعة 24على مدار خط األزمات   

  (محلي) 907-747-6511

 (الرقم المجاني( 800-478-6511

www.safv.org  

 

UTQIAGVIK  

AWIC  

Arctic Women in Crisis  

5125 Herman Street  

Utqiagvik, AK 99723  

ساعة 24خط األزمات على مدار   

  (محلي) 907-852-0261

 (الرقم المجاني( 800-478-0267

www.north-slope.org 

 

VALDEZ  

AVV  

Advocates for Victims of Violence  

P.O. Box 524  

Valdez, AK 99686  

ساعة 24خط األزمات على مدار   

  (محلي) 907-835-2999

 (الرقم المجاني( 800-835-4044

http://www.safv.org/
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www.avvalaska.org 
 

  

http://www.avvalaska.org/
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 مالحظات
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 مالحظات
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معلومات إعداد التقارير اإللزامية 

 * لضباط تطبيق القانون

 

 مكتب خدمات األطفال

 
Phone:1-800-478-4444 

Email: ReportChildAbuse@alaska.gov 

http://dhss.alaska.gov/ocs/Pages/childrenjustice/ 

reporting/who_mr.aspx 

 

 

: كبار السنخدمات حماية    

 

 

Phone:1-800-478-9996 

http://dhss.alaska.gov/dsds/Pages/aps/apsreporti

nfo.aspx 

 
يمكن ألي شخص اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال أو استغاللهم من شخص بالغ  *

  .ضعيف

mailto:ReportChildAbuse@alaska.gov
http://dhss.alaska.gov/ocs/Pages/childrenjustice/
http://dhss.alaska.gov/dsds/Pages/aps/apsreportinfo.aspx
http://dhss.alaska.gov/dsds/Pages/aps/apsreportinfo.aspx
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نصيحة لضحايا الخنق غير 

 المميت لضباط إنفاذ القانون

 
من المهم أن أحذرك من أن االختناق خطير ويمكن أن  

يتسبب في إصابات داخلية وتلف في الدماغ و / أو عواقب 

صحية متأخرة مثل السكتات الدماغية ومشاكل الغدة 

الدرقية واإلجهاض و / أو الوفاة. تظهر األبحاث أنه إذا 

يقتلكفمن المرجح أن  واحدة،تعرضت للخنق ولو لمرة   

. نحن نشجعك بشدة على التماس العناية ٪750شريكك 

الطبية الفورية في قسم الطوارئ أو من أحد مقدمي 

 الخدمات الطبية وطلب الدعم من أحد المدافعين
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* معلومات مهمة   

 
 جندي / ضابط )االسم والوكالة) 

 

: رقم االتصال   

 

: رقم القضية القانونية   

 

: سيبرنامج العنف الديموغرافي / االعتداء الجن   

 

: مكتب المدعي العام للمنطقة   

 

 

 إشعار التقييم المبدئي*
 

: سيظهر مثول المدعى عليه أو محاكاته األولية لقضيتك   

 

: التاريخ   

: ا لوقت   

: الموقع   


