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Arabisch

وقف العنف!

معلومات عن اإلبعاد وحظر الدخول يف حاالت العنف املنزيل ـ تدابري الحامية املدنية
منذ  ١يناير  ٢٠٠٧بإستطاعة رشطة كانتون آرغاو إبعاد االشخاص مامريس العنف من الشقة أو البيت ومنعهم .من
العودة ثانية لفرتة أقصاها  ٢٠يوماً من اجل تجنب استمرارية العنف الشخيص يف البيئة العائلية ،العالقة الزوجية
والتشاركية.
خالل مدة رسيان عقوبة حظر الدخول ال يُسمح للشخص املعاقب باالبعاد ،الدخول إىل الشقة أو البيت واملحيط
املبارش بهام .هذا االمر يبقى ساري املفعول حتى لو كان الضحية موافق عىل عودة امل ُعـاقَب .اهامل الشخص امل ُب َعد
لحرض الدخول ،يُعرضه للغرامة.

			

لضحايا العنف:

إثر تدخل الرشطة ،يتصل بك مركز مكافحة العنف املنزيل ( )Anlaufstelle gegen häusliche Gewaltويعرض
عليك االستشارة ومن ثم األحالة اىل مركز متخصص مناسب. .هذا العرض مجاين .إِن ث َ ُب َت ال ُجرم الجنايئ ،فأن حق
رغبت ف ِإن الرشطة ستحول ملفك الشخيص اىل املركز االستشاري ملساعدة الضحايا يف
مساعدة الضحايا مكفول .وإِن َ
آرغاو وسولوتورن .)Beratungsstelle Opferhilfe Aargau Solothurn( .سيتصل بك االستشاري أو االستشارية
بعدها ،للمساعدة يف متابعة االمور .ميكنك ايضا االتصال طواعية ،باملركز اإلستشاري ملساعدة الضحايا يف آرغاو
سولوتورن (.هاتف )٠٦٢ ٨٣٥ ٤٧ ٩٠
هذا العرض مجاين أيضاً .اضافة اىل ذلكَ ،سيُعل ُمك املركز االستشاري بأمكانية تقديم طلب الحامية من املحكمة
االقليمية ( ، )Bezirksgerichtملدة اطول من مدة حظر الدخول .الطلب يجب أُن يُ َقدًم قبل إنتهاء الحظر.

إذا مل يتق ّيد الشخص امل ُب َعد بحظر الدخول ،فينبغي عليك اإلتصال فورا ً بالرشطة (هاتف  .)١١٧إذا مل تشعر باألمان يف
البيت ،ميكنك طلب الحامية عند األقارب أو املعارف أو عند إحدى املؤسسات :التالية ( ، Frauenhausبيت النساء،
هاتف  ZwüscheHalt )٠٦٢ ٨٢٣ ٨٦ ٠٠هاتف )٠٧٩ ٥٥٨ ٨٥ ٧٩لضحايا العنف من الرجال واطفالهم).

			

لألشخاص الذين ميارسون العنف:

لألشخاص الذين ميارسون العنف :إثر تدخل الرشطة ،يتصل بك مركز مكافحة العنف املنزيل
( )Anlaufstelle gegen häusliche Gewaltويعرض عليك إستشارة قصرية .مبعاونة شخص مختص سيتم توضيح
ماهية املساعدة التي تحتاجها لتجنب العنف مستقبالً .بإمكانك أيضا اإلتصال باملركز اإلستشاري حتى بدون تدخّل
سابق للرشطة (هاتف  .)٠٦٢ ٥٥٠ ٢٠ ٢٠اإلستشارة القصرية .مجانية ورسية.
توجد عدا ذلك ،لألشخاص الذين ميارسون العنف ،إمكانية طلب االشرتاك يف برنامج تعليمي أو طلب إستشارة
شخصية عن العنف .هذان العرضان يتطلبان مساهمة صغرية بالتكاليف .مركز مكافحة العنف املنزيل يزودك
باملعلومات مجاناً .ويُوفّر لك عند الحاجة العرض املناسب .بادروا بالحصول عىل املساعدة قبل فوات األوان.
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عناوين:
تجد يف نهاية املنشورالئحة عناوين ،ألهم العروض من اجل املساعدة
عند حدوث العنف املنزيل.

