خط المساعدة الهاتفي اإلسكتلندي الخاص بالعنف المنزلي والزواج القسري.
إذا كنتي في خطر مباشر وتبحثين عن مساعدة طارئة ،اتصلي بالشرطة على (.)٩٩٩
خط المساعدة الهاتفي الخاص بنا موجود لمساعدة أي شخص يتعرض للعنف المنزلي أو الزواج القسري ،أو يعتقد أنه
قد يتعرض لذلك ،أو يشعر بالقلق بشأن شخص أخر يتعرض لذلك.
الدعم متاح  ٢٤ساعة في اليوم ٧ ،أيام في األسبوع.
٠٨٠٠٠٢٧١٢٣٤
helpline@sdamh.org.uk
خدمة الدردشة على اإلنترنت االن
فريق خط المساعدة مدرب تدريبًا عاليًا وسوف يستمع إليك ويصدقون حديثك دائما بدون إصدار اي حكم.

" كانت النساء اللواتي تحدثت إليهن لطيفات للغاية ومطمئنات ومساعدات ،أعطني المعلومات والنصائح التي كنت
بحاجتها بطريقة هادئة .وأوصي بشدة بخط المساعدة هذا ،حتى ألولئك الغير واثقين مما يواجهونه بالفعل".
دعم بلغتك.
إذا كنتي تفضلين التحدث إلينا بلغة أخرى غير اإلنجليزية ،فيمكنك االتصال بنا على .٠٠٨٠٠٢٧١٢٣٤
منك الضغط على الرقم  ١للمكالمات المتعلقة بالمرأة ،والضغط على
سوف تستمعي إلى رسالة باللغة اإلنجليزية تطلب ِ
الرقم  ٢للمكالمات المتعلقة بالرجل ،والرقم  ٣من أحدى الهويات الجنسية غير الثنائية أو هويات جندرية أخرى.
إليك من خالل خدمة
عندما تتصلين يرجى أخبارنا باللغة التي ترغبين في التحدث إلينا بها .يمكننا بعد ذلك التحدث ِ
الترجمة الفورية السرية ،عادة يمكن الحصول على مترجم فوري على الفور ،على الرغم من أنه قد يكون هناك فترة
أنتظار في بعض األحيان.
إذا كنتي ترغبين في التواصل عبر خدمة الدردشة عبر الويب أو البريد اإللكتروني ،نحن سوف نستخدم ترجمة
جوجل والرد باللغة اإلنجليزية ماا لم يكن لدينا موظف متاح يمكنه التحدث بلغتك بطالقة .سوف نتحقق للتأكد من أننا
نفهم بعضنا البعض بينما نمضي قد ًما خالل المحادثة.
ما هو العنف المنزلي؟
العنف المنزلي هو نمط من السلوك الذي يكون فيه سيطرة ،قسري ،مخيف ،مهين أو عنيف والذي ينفذه شريك أو
شريك سابق .يمكن أن يتخذ عدد من األشكال المختلفة ،بما في ذلك اإلساءة العاطفية والجسدية واالقتصادية والرقمية.
ماهو الزواج القسري (االجباري) ؟
الزواج باالكراه هو عدم موافقة أحد الزوجين أو كالهما على الزواج .هذا قد يعني بعض األشياء وهي:
•
•
•

ال يريدون الزواج.
ال يمكنهم قول نعم من الناحية القانونية ،على سبيل المثال هم دون سن  ١٦عاما ً أو ليس لديهم القدرة.
يتعرضون لضغوط عليهم ليقولوا نعم مثل عبر أستخدام القوة أو تهديدهم.

العنف المنزلي والزواج القسري(االجباري) غير مقبوالن وغير قانونيين في إسكتلندا .ال أحد يستحق أن يتعايش مع
اإلساءة ،وهو ليس الشيء الذي تحتاجين أن تمري به بمفردك.
ترجمة موقعنا اإللكتروني.

ً
تفصيال عبر موقعنا  ،https://sdafmh.org.ukهناك قائمة للترجمة من جوجل أسفل
لقراءة المعلومات األكثر
هذا الموقع في التذييل .باستخدامه يمكن ترجمة النص إلى عدة لغات .يرجى مالحظة انه نظراً لكونها ترجمة تم
انشاؤها بواسطة الكمبيوتر ،لذا قد ال تكون دقيقة بنسبة .٪١٠٠

