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يحتوي هذا الكتيب على معلومات وموارد مهمة لك، وبضمنها خياراتك الطبية وتقديم 
 البالغ، ما يمكن توقعه، والدعم المتوفر لك.

 
مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا هي منظمة نسائية ملتزمة بإنهاء العنف الجنسي من 

 خالل اإللتئام والتوعية والوقاية.
 

نتعهد بدعم جميع الناجين من العنف الجنسي والعنف الجنسي في مرحلة الطفولة من 
 النساء، والمتحوليات جنسياً، والمزدوجي الجنس، وغير المتوافقين جنسانياً.

 
( إستجابة فورية لجميع SARTيقدم فريق اإلستجابة لحوادث اإلعتداء الجنسي )

والذين تعرضوا لإلعتداء الجنسي خالل  سنة أو أكثر 31األجناس واألفراد من عمر 
 األيام السبعة الماضية.

 

( SARTتقدم خدمات فريق اإلستجابة لحوادث اإلعتداء الجنسي )
 بالمجان

 

 للحصول على الدعم والمعلومات والموارد،
 إتصلي بـ

 خط هاتف األزمات في جزيرة فانكوفر على الرقم
1333-494-333-3 

 (SART)وأطلبي التحدث مع فريق سارت 
 
 

 تم تمويل هذا الكتيب من قبل:
 وزارة العدل، حكومة كندا

 
 لمركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا  2133© حقوق الطبع محفوظة 

(Victoria Sexual Assault Centre) 
 

جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه بنظام 
اإلسترجاع أو نقله على أي نحو وبأية وسيلة، إلكترونية كانت أو ميكانيكية أو بالنسخ أو 

التسجيل أو غير ذلك، إال بإذن كتابي مسبق من مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا، 
 بإستثناء حاالت اإلقتباس الموجز في حاالت اإلستعراض النقدي.
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 أنت لوحدك تعرفين ما هو القرار الصحيح لك

 الخيارات

هل أحتاج إلى 
خدمات 
 الضحية؟

هل أحتاج إلى 
أحد أنواع 
الرعاية 
 الطبية؟

هل أرغب في 
التحدث مع 

  الشرطة؟

من يمكنني 
 إخباره؟

هل أحتاج 
إلى 
 الدعم؟

هل أحتاج إلى 
 اإلستشارة؟
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 أنت التي تتحكمين بزمام األمور

 األسئلة

أو إذهبي إلى أقرب قسم للطوارئ في المستشفى. حالما تصبح  933إتصلي على رقم الهاتف 
  .)SART(حالتك الصحية مستقرة، يمكنك اإلتصال بفريق سارت 

 تعرضت إلى إصابة بدنية )الرعاية الطبية الفورية(

. إذا لم يكن هذا الخيار متوفراً لك، 199إذا كنت في خطر داهم، إتصلي على رقم الهاتف 
 إتصلي بشخص تثقين به أو إتصلي على رقم هاتف خط اآلزمة.

 ال أشعر بالسالمة )أنا خائفة(

أن يخبرك إذا  )SART( إتصلي بنا إذا لم تكوني متأكدة مما حدث. قد ال يستطيع فريق سارت
 حدث شيء ما ولكن يمكننا أن نتأكد بأنك مستقرة صحياً ويمكننا تقديم الدعم.

 أعتقد أنه حدث شيء ما

 القرار هو لك عن ما تريدين قوله ألي شخص في حياتك.
 

( إلى SARTوعندما تكون سالمة الشخص في خطر، قد يحتاج فريق سارت )نادرة في حاالت 
سيتم إخبارك عن الجهة التي سيتم اإلتصال بها  اإلتصال بشخص ما في موقع السلطة، ولكن

 ولماذا يتم ذلك.

 ال أريد أن أخبر....

 أخبرني صديقي/شريكي/والدي بأن علّي أن...

أنت التي تقررين ماهو األفضل لك. سيقترح مركز اإلعتداء الجنسي في األختيار هو لك. 
( بأن تحصلي على الرعاية الطبية من جهة ما في أحد األوقات ولكنك أنت VSACفكتوريا )

 الوحيدة التي تقررين ما هو األفضل لك. 
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 إلتقي بالفريق

من موظفي الدعم  (SART)فريق اإلستجابة لحوادث اإلعتداء الجنسي في فكتوريا يتألف 
 ، ممرضات فحص الطب الشرعي (VSAC)من مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا 

(FNE*) األطباء، ممرضات غرفة الطوارئ، والشرطة/شرطة الخيالة الملكية الكندية ، 
(RCMP ) .)قسم الناجين من العنف( 
 

يستجيب الفريق لحاالت اإلعتداء الجنسي خالل سبعة أيام من حدوثها للناجين من جميع 
سنة أو أكثر. نحن نقدم المعلومات والدعم والرعاية الطبية  31األجناس والذين هم في عمر 

 ونقوم كذلك بجمع األدلة الجنائية واإلحتفاظ بها )حسب الطلب(. 
 

على تدريب خاص لتقديم الرعاية للناجين من  (FNE)ممرضات الطب الشرعي * حصلت 
 العنف الجنسي، وهن متدربات على إيجاد وجمع األدلة إذا إخترت أن يقمن بذلك.

 ماذا يمكنك أن تتوقعينه منا:
 

  أن تحصلي على الرعاية التي تتميز باإلهتمام واإلحترام من جميع أفراد فريق سارت 
(SART ) وبضمنهم موظفة الدعم، الممرضة، وجميع أفراد الشرطة واألخصائيين

 الطبيين المشاركين في تقديم الخدمات. 

 .أن تحصلي على معلومات كاملة عن خياراتك وخدمات الرعاية والدعم المتوفرة 

 .أن يكون لديك الحق والفرص الكاملة في طرح األسئلة 

 .أن يتم دعمك إلتخاذ قرارتك بنفسك فيما يتعلق بالعالج الطبي أو تقديم بالغ للشرطة 

 .أن يتواجد معك موظفة الدعم أو صديق أو أحد أفراد األسرة لتقديم الدعم عند الطلب 

 .أن تحصلي على الرعاية المستمرة من أحد األخصائيين الطبيين 

  )أن تحصلي على الدعم من مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا )أو خدمة مشابهة
 للشواغل المستمرة أو في المستقبل. 

 = SARTفريق اإلستجابة لحوادث العنف الجنسي 

 = VSACمركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا 

 = FNEممرضة الطب الشرعي التي تقوم بإجراء الفحص 
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 ماذا يحدث في العيادة

إتصلي بخط هاتف 
األزمة في جزيرة 

 )VICL( فانكوفر 
1-888-494-3888 

  –الخيار 
 الشرطة 

 الدعم والمعلومات

 المشورة أو 
 دعم خدمة الضحية

 متوفرة في كافة األوقات

  –الخيار 
 الطبي 

 الفحص الطبي

 المجيء إلى العيادة

إتصلي على رقم هاتف األزمة في جزيرة فانكوفر )أو إذهبي إلى 
أي مستشفى أو إتصلي بالشرطة(. سيتم اإلتصال بفريق سارت   

)SART(  .بخصوصك 

بتقديم الدعم العاطفي لك  )SART(ستقوم موظفة دعم فريق سارت 
وستوضح لك الخيارات الطبية والقانونية والمتعلقة بالشرطة 

 والمتوفرة لك.

إذا كنت ترغبين في الوصول إلى عيادة اإلعتداء الجنسي في فكتوريا، 
بعمل إتصال لك مع  )SART(ستقوم موظفة الدعم في فريق سارت 

 موظفة الفحص الطبي الشرعي للحصول على فحص طبي موجز.

عمل ترتيبات للنقل إذا كنت   )SART(يمكن لموظفة فريق سارت
 بحاجة إليها )بدون تكلفة لك(.

إذا قررت الحصول على الرعاية الطبية، ستقوم موظفة الدعم في 
بمناقشة   )FNE(وممرضة الطب الشرعي  )SART(فريق سارت

هذه الخيارات معك. إذا كانت لديك أية مخاوف، يرجى اإلستفسار 
أو من ممرضة الطب   )SART(عنها من موظفة الدعم في فريق

 )FNE(.الشرعي 

إذا كنت ترغبين في تقديم بالغ عن اإلعتداء الجنسي، يمكن أن 
باإلتصال بالشرطة في أي  )SART(تقوم موظفة فريق سارت 

 اإلختيار هو لك. وقت كان. 

لديك الحرية الكاملة في اإلتصال بخط هاتف مركز اإلعتداء 
 250-3232-383على الرقم  )VSAC(الجنسي في فكتوريا 

للحصول على المعلومات أو اإلستشارة أو خدمات الضحية في أي 
 وقت شئت. 
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 ماذا يحدث في المستشفى 

غرفة الطوارئ في 
 المستشفى

 التسجيل وتقييم الحالة 

اإلتصال بفريق 
 )SART(سارت 

  –الخيار 
 الشرطة

 الدعم 

 والمعلومات 

 المشورة أو 
 دعم خدمة الضحية

 متوفرة في كافة األوقات

  –الخيار 
 الطبي 

عند وصولك إلى مستشفى فكتوريا العام، تحدثي مع الممرضة في 
 غرفة اإلستقبال )تقييم حالة المرضى(. سيسألونك عن بعض
المعلومات مثل إسمك، عنوانك، ورقم بطاقة خدمات بريتش 

 كولومبيا )البطاقة الصحية(*.

ستقوم الممرضة بعد ذلك بأخذك إلى غرفة خاصة وستتصل 
وموظفة دعم فريق   )FNE(بممرضة فحص الطب الشرعي

 في مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا.  )SART(سارت

 )SART(عندما تكونين في المستشفى، ستقدم موظفة فريق سارت 

الدعم العاطفي وتوضح لك الخيارات الطبية والقانونية والمتعلقة 
 بالشرطة والمتوفرة لك.

إذا قررت الحصول على الرعاية الطبية، ستقوم موظفة الدعم في 
بمناقشة  )FNE(وممرضة الطب الشرعي  )SART( فريق سارت

هذه الخيارات معك. إذا كانت لديك أية مخاوف، يرجى اإلستفسار 
أو من ممرضة الطب   )SART(عنها من موظفة الدعم في فريق

 .)FNE(الشرعي 

إذا كنت ترغبين في تقديم بالغ عن اإلعتداء الجنسي، يمكن أن 
باإلتصال بالشرطة في أي )SART( تقوم موظفة فريق سارت 

 اإلختيار هو لك. وقت كان. 

 )SART(إذا لم ترغبي في التحدث مع موظفة دعم فريق سارت 

في المستشفى، ولكنك ترغبين في التواصل مع مركز اإلعتداء 
الجنسي في فكتوريا في وقت الحق، لديك الحرية الكاملة في 

األتصال بخط هاتف مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا 
)VSAC(  للحصول على  250-383-3232على الرقم

 المعلومات أو اإلستشارة أو خدمات الضحية في أي وقت شئت. 

  خطة الخدمات الطبية في بريتش كولومبيا أو أية خطة تأمين أخرى. يرجى المالحظة: إذا لم يكن لديك تأمين صحي أو بطاقة

سوف لن يمنعك )VSAC(. الخدمات في بريتش كولومبيا، تحدثي مع موظفة الدعم في مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا 
 هذا األمر من الحصول على الخدمات.
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 رفض الطلب
رغم أن فريق سارت سيشجعك في الحصول على الرعاية الطبية في وقت من األوقات، ليس 

 لزاماً أن يتم ذلك اآلن.

 المعلومات
إذا كنت بحاجة إلى بعض الدعم أو المعلومات، إتصلي بنا. خذي الوقت الذين تحتاجين إاليه 

 إلتخاذ قرارات تكون األنسب لك.

أيام( من حدوث اإلعتداء الجنسي. هناك  3ساعة ) 27فحص الطب الشرعي متوفر فقط خالل 
 إختياران لذلك وهما:

 
ويتضمن هذا على جميع األشياء في الفحص الطبي إضافة إلى : إعطاء األدلة إلى الشرطة

 إحتمال جمع األدلة المادية. يتم إعطاء جميع هذه األشياء مباشرة إلى الشرطة.
 

يتضمن هذا على جميع األشياء المذكورة في أعاله ولكن ال : اإلحتفاظ باألدلة لمدة سنة واحدة
يتم تقديم األدلة إلى الشرطة دون الحصول على إستمارة تصريح بالموافقة موقعة منك. يتم 

لكي يعطيك الوقت الكافي لكي تقرري إذا كنت ترغبين في  اإلحتفاظ باألدلة لمدة سنة واحدة
 التحدث مع الشرطة.

 فحص الطب الشرعي

 الفحص الطبي
(. بعد أخذ الموافقة الصريحة منك، FNEيمكن أن يتم فحصك من قبل ممرضة الطب الشرعي )

 أحد أو جميع األشياء التالية: يمكن أن يشمل الفحص الطبي على
 

 الحمل. ( و/ أوSTIsالعالج الوقائي لبعض األمراض المنقولة جنسياً ): األدوية
 

 للتأكد من سالمتك البدنية.: الفحص الطبي
 

 لتوثيق اإلصابات أو الكدمات أو المواضع المصابة باأللم.: توثيق اإلصابة

إختيار أي نوع من أنواع الرعاية الطبية اإلختيار هو لك في 
 ستحصلين عليها 

 يمكنك توقف اإلجراءات أو تغيير رأيك في أي وقت شئت
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  معلوماتي
 )يمكن فصلها(
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 سجالتي

 سيتم اإلحتفاظ بسجالتي الطبية المتعلقة بزيارتي في: 
 

 مستشفى فكتوريا العام أو    

___________________________________________   

 عيادة اإلعتداء الجنسي في فكتوريا   تمت معاينتي في:  

 مستشفى فكتوريا العام    

 أو:  

  تاريخ المعاينة: 

 موظف فريق سارت 
:)VSAC SART(  

 

 ممرضة الطب الشرعي 
:)FNE(  

 

   األدوية ألمراض السيالن والمتدثرة   

   األدوية   

 الفحص الطبي   

 فحص الطب الشرعي مع اإلحتفاظ باألدلة بأمان   

  في المستشفى لغاية )تاريخ(:  

 فحص الطب الشرعي مع تقديم األدلة إلى الشرطة  

 

  مركز الشرطة:

  رقم الملف: 

أسماء ضباط  
 الشرطة:
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 سجالتي )تتمة(

 _____________________________________سيتم إرسال نتائج الفحص الطبي إلى: 
 

 ____________________________________________________رقم الهاتف: 
 

 ______________________________________يمكن إجراء إختبارات المراجعة في: 
 

 التواريخ المقترحة للمراجعة:

  المتدثرة   السيالن 

فيروس نقص المناعة   الزهري )فحص الدم( 
 البشرية )فحص الدم( 

 

  أخرى:   الحمل 

 التواريخ المقترحة للمراجعة:  –التلقيحات/ األدوية 

  اللقاح األول  –إلتهاب الكبد الوبائي ب 

  اللقاح الثاني  –إلتهاب الكبد الوبائي ب 

  أخرى:

  أخرى:

 لكي يطمئن علّي  )VSAC( سيتصل بي شخص ما من مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا 
 

عندما  251-131-1212لم أرغب في أن يتم اإلتصال بي ولكن يمكنني اإلتصال على رقم الهاتف  
 أكون جاهزة للحصول على المعلومات أو الدعم أو خدمات الضحية أو اإلستشارة. 

 المراجعة الطبية 

 مراجعة مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا
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  معلوماتي 
 يمكن فصلها()



31 

يتم إستخدام أية عينات من الدم أو البول كخط أساس وسوف يظهر فقط وجود إصابة أو حمل قبل 
 اإلعتداء الجنسي. يتم عمل جميع الفحوصات بعد أخذ موافقتك الصريحة.

 
إختبارات األمراض المنقولة جنسياً متوفرة أيضاً ويتم إجراؤها من قبل الطبيب أو العيادة الطبية 

 أو في مركز الصحة الجنسية في الجزيرة.
 

 المتدثرة والسيالن والزهري
 

يعتبر داء المتدثرة والسيالن من اإلصابات البكتيرية التي يمكن أن  –ماذا يجب عليك معرفته 
تنمو داخل الحنجرة وفتحة المثانة، عنق الرحم وفتحة الشرج. يمكن أن تنمو بكتيريا الزهري في 

 أي مكان وتظهر كتقرحات غير مؤلمة.
 

معالجة )FNE( يمكن للمضادات الحيوية التي تقدمها ممرضة الطب الشرعي  –ماذا يمكنك فعله 
  هذه األمراض والوقاية منها. من المهم عمل موعد مراجعة مع الطبيب خالل أسبوعين.

 

 إلتهاب الكبد الوبائي ب
 

 يصيب هذا المرض المنقول جنسياً الكبد.  –ماذا يجب عليك معرفته 
 

إذا كان الشخص قد حصل على التطعيم، فإنهم محميون. وإذا لم يكونوا  –ماذا يمكنك فعله 
تقديم معلومات عن الخيارات المتوفرة. إسألي )FNE( محصنين، يمكن لممرضة الطب الشرعي 

 أو الطبيب إذا كانت لديك أية مخاوف. )FNE( ممرضة الطب الشرعي
 

 إلتهاب الكبد الوبائي ج
 

إن تأثير اإلصابة بفيروس إلتهاب الكبد الوبائي ج نتيجة اإلتصال  –ماذا يجب عليك معرفته 
من مخاطر منخفضة جداً إلى مخاطر عالية )إتصال مباشر  –الجنسي يتغير من حالة إلى آخر 

 بالدم(. مثل إلتهاب الكبد الوبائي ب، فإنها تصيب الكبد.
 

أشهر  1من المهم عمل موعد متابعة لفحص إلتهاب الكبد الوبائي ج خالل  –ماذا يمكنك فعله 
 أشهر.  6وكذلك بعد 

العالج المقدم للوقاية من إحتمالية اإلصابة باألمراض المنقولة 
 بواسطة الجنس و/أو لمنع الحمل 

يمكن أن تقدم لك ممرضة الطب الشرعي العالج لألمراض المنقولة 
 جنسياً ولمنع الحمل )عند اإلقتضاء(. 
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 القوباء 
 

قد تظهر القرح الجلدية على األعضاء التناسلية أو الفم خالل يومين  –ماذا يجب عليك معرفته 
 يوم ويمكن أن تسبب الحمى والصداع واأللم. 35إلى 

 
إذا كانت لديك مخاوف عن هذا المرض، يرجى التحدث مع الطبيب  –ماذا يمكنك فعله 

  بخصوص خيارات العالج المتوفرة.
 

  فيروس نقص المناعة البشرية 
 

يهاجم فيروس نقص المناعة البشرية القناة الغذائية ويضعفها. تتغير  –ماذا يجب عليك معرفته 
من نسبة مخاطرة  –فرص اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من حالة إلى أخرى 

منخفضة إلى نسبة مخاطرة عليا )إتصال الدم بشخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية(. 
 العالج الوقائي غالي جداً وله تأثير قوي على جسمك.

 
 بادري بمناقشة مخاطرك مع الممرضة أو ممارس طبي آخر أو العيادة.

 
أسابيع،  6من المفيد عمل فحص الدم لفيروس نقص المناعة البشرية خالل  –ماذا يمكنك فعله 

 أشهر. 6أشهر، وللمرة الثالثة بعد  1وكذلك بعد 
 

   الحمل
 

 يمكن أن يحدث الحمل من اإلعتداء الجنسي. –ماذا يجب عليك معرفته 
 

الخطة ب، أقراص منع الحمل في الحاالت الطارئة متوفرة كجزء من  –ماذا يمكنك فعله 
أيام ولكن تنخفض نسبة النجاح بشكل ملحوظ  5األدوية المقدمة. يمكن أخذ الخطة ب خالل 

كلما طال الوقت المنقضي. يمكنك أيضاً اإلستفسار من ممرضة الطب الشرعي أو طبيبك عن 
  الخيارات األخرى المتوفرة.

 

في منتصف هذا المنشور توجد إستمارة لتتبع مراحل العالج ومواعيد 

 المراجعة الضرورية.

 إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف
 أو تحدثي مع طبيبك. )FNE( إسألي ممرضة الطب الشرعي 

عالج األمراض المحتملة والمنقولة جنسياً و/ 
 أو منع الحمل 
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 تقديم بالغ إلى الشرطة

 ما نوع الدعم المتوفر....

بإستكشاف خياراتك معك قبل أن تتخذي قرارك  VSACستقوم موظفة خدمة الضحية في مركز 
بشأن تقديم بالغ إلى الشرطة وستقوم بمرافقك أيضاً إلى مركز الشرطة إذا قررت تقديم البالغ. 

ستساعدك الموظفة أيضاً في تكملة اإلستمارات وستخبرك بالمستجدات فيما يتعلق بسير 
 القضية.

 

 3232-383-250على الرقم  VSACإتصلي بخط هاتف اإلتصال بمركز 

 في معظم الظروف، اإلختيار هو لك في تقديم بالغ عن اإلعتداء الجنسي.
 

من الشائع أن يشعر المرء بمزيج من المشاعر أو يشعر بالقلق أو عدم اليقين أو الخوف من 
تقديم بالغ إلى الشرطة. يمكنك الحصول على المساعدة في كافة المراحل إذا قررت تقديم بالغ 

 إلى الشرطة.

 يمكنك تقديم البالغ في أي وقت شئت. –ليس هناك سقف زمني 
 

ال يحتاج األمر إلى القيام بفحص طبي أو فحص الطب الشرعي لتقديم بالغ إلى الشرطة ولكنه 
 مفيد في بعض األوقات.

 
بادري بكتابة كل شيء تتذكرينه أو أكتبي بعض المالحظات لنفسك إذا كنت تظنين بأنك قد 

 ترغبين في التحدث مع الشرطة الحقاً.

 ليس اآلن ولكن يمكن القيام به الحقاً...

ستقوم الشرطة بإعطائك بطاقة عملهم ورقم ملف الشرطة. سيساعدك رقم ملف الشرطة في 
الحصول على المعلومات أو التحديثات من الشرطة. يمكن أن تقوم موظفة خدمة الضحية في 

بتقديم الدعم والمعلومات لك وإعالمك  )VSAC( مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا 
 بالمستجدات.

 تكلمت لتوي مع الشرطة...

ستقوم الشرطة بعمل تحقيق فيما حدث. ستقوم باإلتصال بك وستطلب منك تسجيل أقوالك إما 
قد تقوم الشرطة  )VSAC(. في مركز الشرطة أو في مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا 

 بالتحقيق مع أشخاص آخرين قد يعرفوا شيئاً ما عن اإلعتداء الجنسي.

 ماذا يحدث الحقاً...
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 أسئلة تتعلق بتقديم بالغ للشرطة

 تطلب الشرطة مني التوقيع على إستمارة التصريح بالموافقة... 

إذا قررت إجراء فحص الطب الشرعي مع إحتفاظ المستشفى باألدلة التي تم جمعها، تحتاج 
 الشرطة إلى موافقة صريحة موقعة منك للحصول على األدلة.

 ما هي األسئلة التي ستسألها الشرطة؟ 

ستسألك الشرطة عما حدث وستسألك بعد ذلك أسئلة بالغة التفصيل. قد تبدو بعض األسئلة 
 محرجة أو إنتقادية ولكن هذا ال يعني بالضرورة أن الشرطة ال تصدقك. 

 
تقع على الشرطة مسئولية جمع أكبر كمية ممكنة من المعلومات عن ما حدث للتحقيق. لديك 

 الحق في أن تطلبي توضيحاً من الشرطة في أي وقت شئت.

 هل يمكن أن يرافقني شخص إلى مركز الشرطة؟  

          نعم. يمكن أن ترافقك موظفة خدمة الضحية في مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا 
 )VSAC( لتقديم الدعم واإلجابة على أية أسئلة. يمكنك أن تأخذي معك أحد أصدقائك أو أفراد

 أسرتك إلى مركز الشرطة، ولكن الشرطة هي التي تقرر من يمكنه دخول غرفة المقابلة. 

ماذا عن الوقت الذي سأضيعه من العمل والممتلكات المفقودة وتكاليف 
 الرعاية الطبية؟

تقديم المساعدة المالية، ولكن قد يستغرق األمر  لبرنامج مساعدة ضحايا الجريمةقد يمكن 
بعض الوقت لمتابعة طلبك. تستطيع موظفة خدمة الضحية في مركزنا تقديم تفاصيل عن هذا 

 البرنامج ومساعدتك في تقديم الطلب. 

 ماذا لو كانت لدّي مخاوف بشأن سالمتي؟ 

إذا كانت لديك مخاوف بشأن سالمتك، إختيارك الوحيد هو اإلتصال بالشرطة. قد تكون 
الشرطة قادرة على مساعدتك بخصوص خيارات الحماية. يمكنك أيضاً مناقشة خطة السالمة 

 VSAC(.)مع موظفة الدعم في مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا 
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 ردود فعل شائعة 

   ربما تعانين من:

  تغيير في تعاطي الكحول أو المخدرات تغيير في أنماط نومك 

   تقلبات في المزاج تشعرين كاألخرق 

   ال تستطيعين التركيز صعوبة في تناول الطعام 

  ذكريات الماضي فقدان الثقة 

  الكوابيس تقومين على عزل نفسك 

  الخوف من أن يعرف الجميع ال ترغبين في أن يتم لمسك 

 ليست هناك طريقة صحيحة أو خاطئة لإلستجابة

من الشائع أن يؤثر اإلعتداء الجنسي في أسلوب حياتك، وأن يعطل 
روتينك، ويؤثر في عالقاتك وفي دوامك المدرسي ومهنتك الوظيفية. 

 الدعم متوفر.

 

لست لوحدك –تذكري   
 

إذا كنت بحاجة إلى الدعم أو المعلومات أو اإلستشارة أو خدمات الضحية، يرجى اإلتصال 
 على الرقم: )VSAC( هاتفياً بخط إتصال مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا 

 

 250-383-3232 

 قد تشعرين بـ:

 الكآبة إلقاء اللوم على النفس   الخوف

 اإلضطراب  الحرج  الغضب

 فقدان الحس  الحزن اإلنكار

 الشعور بالخسارة  األسى   العزلة

 قد ينتابك البعض منها أو جميعها أو قد ال ينتابك أي منها على اإلطالق.
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  )SART(فريق اإلستجابة لحوادث اإلعتداء الجنسي
 

تقديم المساعدة في اإلستجابة الطبية و/أو المقدمة من الشرطة لحاالت اإلعتداء الجنسي 
 التي حدثت خالل السبعة أيام الماضية. 

 

 خط هاتف اإلتصال
  

 إتصلي للحصول على خدمات اإلستشارة وخدمات الضحية واإلحالة.
 

250-383-3232          Access@vsac.ca 
 

 اإلستشارة
 

)فردي(: دعم قصير المدى للمساعدة في التعامل مع معظم األزمات وتحقيق اإلستقرار 
 التأثيرات الفورية بعد حدوث حاالت اإلعتداء الجنسي.

 
)جماعي وفردي(: تقدم الدعم بينما يحاول الناجون العمل مع التأثيرات إستشارة الصدمة 

  طويلة األمد لحاالت اإلعتداء الجنسي.
 

 خدمات الضحية
 

تقديم المعلومات والدعم بينما تقومين بإتخاذ قرارات فيما كنت ترغبين أو ال في تقديم بالغ 
للشرطة؛ تقديم الدعم لتقديم بالغ إلى الشرطة؛ تقديم المستجدات حول قضيتك؛ تقديم 

المساعدة في التحضير إلجراءات المحكمة؛ والمساعدة في تكملة إستمارات أثر الجريمة 
 الجريمة.على الضحية وإستمارات برنامج مساعدة ضحايا 

 

 اإلحالة
   

تؤثر حوادث اإلعتداء الجنسي في األشخاص من جميع األجناس واألعمار. يقدم مركز 
اإلعتداء الجنسي في فكتوريا إستشارة المتابعة وخدمات الضحية لجميع الناجين من النساء 

اإلحالة إلى خدمات أخرى مشابهة  VSAC والنساء المتحوالت جنسياً. يمكن أن يقدم مركز
مثل مركز اإلستشارة ومنع إساءة معاملة األطفال )لألطفال والعائالت(؛ مركز الرجال 

المصابين بالصدمات )للرجال أو المتحولين جنسياً(؛ أو الخدمات الموجودة في مجتمعات 
   أخرى. 

 برامج مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا
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 أرقام هواتف مهمة

 1212-131-251 خط هاتف اإلتصال في مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا 

 5545-131-251 مكتب مركز اإلعتداء الجنسي في فكتوريا 

 1333-494-333-3 خط األزمة في جزيرة فانكوفر 

 1479-592-251 مركز الصحة الجنسية في الجزيرة 

 6333-135-251 مركز منع إساءة معاملة األطفال والمشورة )لألطفال والعائالت( 

 6167-133-251 مركز الرجال المصابين بالصدمات 

 7271-743-251 نساء ضد العنف الموجه ضد النساء في كويتشان 

 7544-415-377-3 نساء ضد العنف في الجزيرة 

 2452-756-251 جميعة هايفين في ننايمو 

Youthspace.ca  )1377-731-773 )الرسائل النصية فقط 

 1313-561-311-3 خط هاتف الضحية )بلغات عديدة( 

Suicide.org  3-311-734-2411 

 Trans Lifeline(  3-377-111-6166(خط هاتف ترانز اليف الين 

 6633-135-251 المنزل اإلنتقالي للنساء في فكتوريا 

 1961-479-251 منزل كريدج اإلنتقالي )منزل هيل( 

 2593-642-251 المنزل اإلنتقالي في سوك 

 3413-431-251 منزل ساندي ميريمان 

 3953-131-251 روك باي الندينج 

 3232-136-251   (33ملجأ كيوانيس للشباب )لغاية سن 

 7654-995-251 مركز شرطة فكتوريا و إسكويمالت 

 4123-475-251 مركز شرطة سانيج 

 1923-656-251 مركز شرطة الخيالة الملكية الكندية في شمال سانيج 

 2424-592-251 مركز شرطة أوك باي 

 4443-652-251 مركز شرطة وسط سانيج 

 2264-474-251 مركز شرطة ويست شور 

 5243-642-251 مركز شرطة الخيالة الملكية الكندية في سوك 
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