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 حقوق و خيارات للنساء 

  املغرتابتو أ   املهاجرات

  املعنَّفاتأ و الالجئات 

 Organizacion en California de Lideres Compesinasو  Legal Momentumكتابة: 

 ترمجة: فاطمة الهامشي

لعنف اجلسدي ل  كمن مزنكل يف حال تعرض أ ن خترجيه اي صخ  او ترتيكان يف كل احلق ومان يف مزنكل تشعري ابل   يف أ نكل احلق 

 بغض النظر عن صفتك القانونية  او العاطفي او اجلنيس

 اخلاصة. تعلق حبياتكك احلق ابختاذ اي قرارات ت  كلك 

 طريقة. ةيبأ   والدكك أ  يؤذي  وأ   يؤذيكك ن أ  ال حيق ل حد 

آتية: ال فعالأ ي من  او رشيككك  زوجكك   ميارس هل   ال

 كك أ و حيواانتكك ال ليفةوالدأ ي من أ   و أ   انتك  او رفسكك  صفعكك او  رضبكك ب يقوم   
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  تلالق ابلرضب او  هيددكك 

 هل رمغ رفضكك  كك عىل املعارشة اجلنس يةيرمغ 

 بالغاب   دكك هيد  ( ادارة ال من الوطينDHS)  يك يمت ابعادكك  عنكك 

 منكك  اوالدكك  ابنزتاع دكك هيد 

  من املزنل وابلصداقات اليت تكونيهنا بأ ماكن وأ وقات خروجكك تحمك ي 

  لل موال عىل اطالعه عىل كيفية رصفكك  كك يرمغو  خذ امواكلك يأ  املايل و  تحمك مبدخوكلك ي 

  لزييةاجن نعكك من العمل او تع م اللغةمي 

 بسحهبا دكك هيداو  اخلاصة بكك  طلب الهجرة اوراقتقدمي رفض ي 

 اوراق اخرى متعلقه بكك  ةق جواز السفر او ايميز ظ او حيتف 

  يف مزنكلك  رهينة تشعرين ابنكك  جيعلك 

 و امام الناسيف املزنل  مكك رت حي الاو  منكك  يسخر  

 العنف ال رسي. حضاايفقد تكونني من  "نعم"ب عىل اي من الاس ئةل السابقة اجبتاذا 

 ماهو العنف ال رسي ؟

قرينان جتمعهام عالقة ما سواء اكنت هذه العالقة زواج أ و عالقة ما قبل الزواج بني  يف احلارض أ و املايض صلحيهوعنف  ال رسيالعنف 

اي يف حيدث يف املزنل او  قد ال رسيالعنف بني امرأ ة ورجل أ و رشياكن من نفس اجلنس أ و عالقة أ رسية فقد يكون املعتدي أ ب أ و ابن. 

لعنف يف عالقة عائلية أ و محمية ، عندما يفرض عىل صخ  لتغيري وقد حيصل هذا ا يف حاةل انفصال أ و طالق.بني اشخاص  أ و ماكن اخر 

نه سلوكه نتيجة للهتديد أ و اال عتداء من قبل الرشيك. س تغالل هيدف اذلي واملتكرر املؤذي السلوك ذكل ا   تهاغلبي و الضحية يف والتحمك ا 

 لفظي وقد يعين الهتديد أ و العزل أ و التخويف أ و الاعتداء. يكون جسدي او 

ذ علمي انك لست وحدكااىل عنف يف مزنكل  تعرضكيف حال  ال ا  معظم احلاالت  ه يفأ ن تعاين لك اجملمتعات من حوادث العنف ال رسي ا 

 . خمفيةاحلوادث هذه تكون 

طأ  ارتكبته خ بسببتتعريض هل مل  كان نتدركنيو من املهم ان دون معاجلة او يتغري  تالىشيزداد سوء مع مرور الزمن وال ي  ال رسيالعنف  

همام قال كل املعتدي تذكري أ ن  .يهال مريك هو جرميه يف الوالايت املتحده  ال رسيالعنف . للس يطره عليك طريقة يس تخدهما املعتديهو جمرد ف 

كل  .يقدموا كل املساعدةالعنف اذلي تتعرضني هل خطا يف حقك وتوجد وسائل كثريه تساعدك عىل تفاديه وأ انس كثريون يس تطيعون أ ن 

س يحاول هذا الكتيب أ ن  .تكوين متواجدة يف الوالايت املتحدة بشلك قانوينلتجنب العنف العائيل حىت لو مل  عىل مساعدة يلأ ن حتص

بعاد. دون يوحض كل كيفية احلصول عىل امحلاية   أ ن تتعريض لال 
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ذ وجدت  ،رسي مه من النساءال  ومبا ان معظم اذلين يتعرضون للعنف   من حضااي  85%أ ن  2001و  1998لعام  الاحصائيات احلكويةا 

. النساء حول كيفية التغلب عىل العنف اذلي يتعرضون هل من قبل الرجال خطابه اىلهذا الكتيب  س يوجهالعنف ال رسي مه من النساء، 

  أ ن ما يورد يف هذا الكتيب ينطبق عىل مجيع أ نواع العالقات وهذه احلقوق متوفرة للرجال والنساء بسواء.  اعلموا

 يف تعرضك للعنف ال رسي اسببأ نت لست 

لهيا من أ جل معزوةل عن واسائل امحلاية حيث تتوافر دليك لست  ماكن والوسائل اليت ميكنك اللجوء ا   حال ملشلكتك.اجياد الكثري من ال 

 ال رسي العنف حولو حقائق  أ وهام

  . الامريكيةالعائالت  يف أ وساطالعنف العائيل حيدث فقط : ومه

 ال رسيالعنف  حول ال وهامتصديق  .  اجلنس يات و النوعيات و ادلايانت و الطبقات و الالوانلكمن  عوائلحيدث العنف يف : قيقةاحل 

 صول عىل املساعده الىت حيتجن الهيامن احل املغرتابتمتنع النساء 

رسة.ومه رسي هو أ مر خاص ابل   : العنف ال 

ل ي حضية اعتداء جسدي  والاس تفادة من أ ي خدمات توفراملساعدة وامحلاية  عىلوحيق كل احلصول :العنف ال رسي جرمية احلقيقة

 .أ وجنيس يف هذه ادلوةل

رسي.من العنف  امحلايةو  املساعدةاحلصول عىل  ذلكل ال اس تطيع  غري قانونية  بشلك ةيالامريك يف الوالايت املتحده  أ قمياان : ومه  ال 

و امحلايه من العنف  املساعدةاحلصول عىل  ،الاليت تعشن يف الوالايت املتحده بشلك غري قانوينومن مضهنن  تس تطيع مجيع النساء: احلقيقة

ذ لهن احلق يف  .ال رسي لهجره و اكل عن اوراق تسأ  ال  هذه امجلعياتو  ،املرأ ةحلقوق  أ ي مجعيةللحاميه او  ملجأ  اي  الاس تفادة من خدماتا 

. تكمساعد أ و ابلطوارئ من أ جل او ان تتصل ابلرشطه قضائية حامية أ مرايضا ان تطلب  هناوابماكوضعيتك القاونينة، ال تبلغ السفاره عن 

 السؤال عن صفة اقامهتن. هذه امجلعيات يقدمون املساعده للمهاجرات من النساء دون لك

 .ان ترتك الشخ  اذلي يعتدي علهيا املرأ ةمن السهل جدا عىل  :ومه

 ها،والدنفسها واعىل  الانفاقعىل  قادرةو غري أ  خائفه جدا من القتل او الرضب،  الضحيةتكون  فقد. ترك املعتدي صعب للغايةان : قيقةاحل 

 هذه الامور لك ، عهناوجود مجعيات لدلفاع  جاهةل عن او  لهامن اضطهاد اجملمتع  خائفة او ،احملافظة عىل مشل العائةل عىلحريصة او 

 .من ترك املعتديتشلك عوائق متنع املرأ ة 

 .مصاهبنعن  املسؤوالت هن نساء:ال ومه
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س تغالل هيدف ومتكرر مؤذي سلوك:العنف ال رسي هو احلقيقة  تس تحقني وال رشيكك ترصفات عن املسؤوةل لست الضحية. يف والتحمك ا 

ن الغضب حلاالت معني فعل رد انسان للك لالعتداء. التعرض ىل غضهبم يدفعهم ممن رشيكك اكن وا   مشلكته فهذه الآخرين واضطهاد رضب ا 

 مسؤليهتا. حتمل وعليه

رسي هو من عواقب تعاطي امخلور واخملدراتومه  : العنف ال 

آخرون ال احلقيقة : ال توجد عالقة بني اس هتالك الكحول أ و اخملدرات والعنف. يف العموم، هناكل متعاطون ميارسون مثل هذه الاعتداءات وأ

 الكثري من املعتدون الكحول واخملدرات هتراب من حتمل مسؤولية أ فعاهلم. ميارسوهنا. يلوم

طفال يف حني مغادريت املزنل ل نين ال أ مل أ وراق الهجرة. ومه  :س يحصل املعتدي عىل حق حضانة ال 

ن القايض يف مثل هذه احلاالت هممتاحلقيقة ن العنف ال رسي : يف العموم، ا  يعد من ال س باب اليت  حبامية ال طفال وتقدير مصاحلهم، لهذا فا 

 انة. عادة ما حتول دون حصول ال ب عىل حق احلض

 احلصول علهياابت رتللنساء املغكن مياليت  ةانواع املساعد

ن اكن كميكن قامة قانونية يف الوالايت املتحدة أ وا  قامة املنطبقة عليك  تاحلصول عىل اخلدمات التالية حىت لو مل تكن دليك صفة ا  صفة اال 

 مرتبطة بتأ شرية العمل التابعة لزوجك:

  هأ  املر  ضدالعنف  عىل مقاومةساعده من امجلعيات النسائيه اليت تعمل امل . 

 من احملمكهقضائية  حاميه 

 الاوالد نفقةو  حضانة  

  مساعدة الرشطه  

 خدمات الطوارئ الطبية 

 القبض عىل املعتدي 

 يه الامريك لجنس يه حاملني ل كاوالدن اكيف حال   املنافع العامة 

  للمغرتبني املتوافرة ت الرشطه امساعد

يصالمك  انت و اوالدك من املزنل اخراجكالرشطه و تس تطيع  قانوينغري  ال رسيالعنف  آمن اىل ماكنوا   من املمكن .الرحيل اذا اردمت أ

ساعتني ال عطاءك  بعد من املمكن اطالق رساحه يف حال مت القبض عىل زوجك  عرضه كل.ت عندالقبض عىل زوجك يمت القاء ان  أ يضا

آمن.لل الوقت الالزم   جوء اىل ماكن أ
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اذا  ته.امس و رمق هوية الرشطي اذلي قام بكتاب و احلصول عىل رمق التقرير  اطليب واحلادثة  حول تقريرتابة ك طليب من الرشطي تذكري أ ن ت

 اكن الرشطي ال جييد العربية اطليب االتصال مبرتمج.

يف العموم املعتدون مه اذلين يقومون ابالبالغ عن حضاايمه من أ جل  .سفارةي أ  عند او  DHSالـعند عنك  ابال بالغالرشطي  لن يقوم 

حلاق الرضر هبم  حسبمؤهالت للحصول عىل حقوق وخدمات من النساء عىل الرمغ من كوهنن  تتصل ابلكثري DHSالـذلكل جند أ ن  .ا 

 (.VAWAالعنف ضد املرأ ة )قوانني 

حسب قوانني عتدي أ و أ حد أ فراد عائةل صخ  م رم جمعتدي أ و م الاعامتد عىل معلومات مت توفريها من قبل  DHSالـال حيق ملوظفي 

VAWA الفدرالية. ( يسمى ذكل حق احملافظة عىل اخلصوصية وفقا لقوانني العنف ضد املرأ ةVAWA Confidentiality ) و سيمت

 توضيحه ابلتفصيل يف الفقرات الآتية. 

ن االتصال مبتخص  VAWA حسبالعموم، جيب عليك استشارة متخص  ليك تطلعي عىل اخلدمات واحلقوق املنطبقة عليك  عىل . ا 

 ابعادك من الوالايت املتحدة أ و لضامن ارجاعك اىل دايرك بسالم. ننصح أ ن تقويم بذكل فورا.رضوري جدا لتفادي 

( أ و بتأ شرية حضااي التجارة U Visaشرية حضااي الاجرام )تأ  ب أ و  VAWAاملرتبطة بـ الهجرة اثئقمجيع وأ يضا أ ن حتميل نسخ من  ننصح 

ذا مت( T Visaالبرشية )  القبض عليك. ال تنيس أ ن ختيرهيم أ نك حضية للعنف ال رسي فقد يساعد ذكل يك تعطهيا ملوظفي مكتب الهجرة ا 

ذا مقت ابلتقدمي  احلصولمعلية الابعاد. ميكنك  وقفعىل تأ خري أ و  للحصول عىل عىل واثئق تثبت للسلطات تعرضك للعنف ال رسي ا 

 ثقني به احتياطا. سخ مهنا لشخ  ت قضائية. تذكري أ ن تنسخي لك هذه الواثئق وأ ن تعطي ن الاية امحل

 

VAWA Confidentiality 

 ؟ VAWA Confidentiality) ـحق احملافظة عىل اخلصوصية وفقا لقوانني العنف ضد املرأ ة )ما هو 

اول مثل ما حيت ابالبعاد من قبل معتدهيم. فعادة ني يتعرضون لهتديدابقد وجد الكونغرس أ ن الكثري من حضااي العنف والاجرام من املغرت 

للحد من حصول  VAWA Confidentialityالـ وضععىل قضية الهجرة التابعة لضحاايمه. مت  التأ ثريأ و  يريغ املعتدين أ ن التحمك أ و ت  هؤالء

 ال مور الآتية:ة ووزارة العدل ووزارة العمل من ووزارة اخلارجي DHSـموظفي ،    VAWA Confidentialityمتنع ذكل. 

  عفاء  ، من قبل املعتدي أ و أ حد أ فراد عائةل املعتديالاعامتد عىل معلومات مت توفريها من عىل الرمغ من كون الضحية مؤهةل لال 

 وقفه.الابعاد أ و 

  فشاءاس تخدام أ و  Tأ و  VAWAسعى للحصول عىل املساعدة عن طريق ـعن معلومات قد تكشف للمعتدي أ ن الضحية ت  ا 

Visa أ و ـU Visa أ فراد الارسة وموظفي القضاء والرشطة أ يضا.  عىل. هذه املعلومات حمظورة 

  جراءات ةيل  هذه اجلهات تنفيذ  يف ال ماكن الآتية:، عند وجودها  عىل الضحية  ا 
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 ملجأ   -

 صابتمركز لضحااي الاغ  -

 زايرات اال رشاف عىل المركز  -

 مركز للعداةل ال رسية -

 أ و جمهزهيابرانمج خلدمة الضحااي  -

 منظامت جممتعية -

قضية أ مر حامية أ و حضانة أ طفال أ و جرامئ أ و العنف ال رسي أ و الاعتداء اجلنيس أ و التجارة البرشية ب  بيوت قضاء مرتبطة -

 أ و مطاردة

وخيضع الضابط املرتكب لهذه . السابقةابلتعدي عىل أ ي من احملظورات تعلقة امل أ و الرتحيل بعاد اال   قضااي يرفضأ ن قايض الهجرة يس تطيع 

ىل ودفعه لاخملالفة للعزل من الوظيفة  ذا انهتك أ ي من هذه القوانني.  $5000غرامة تصل ا  تواصيل مع احملايم عىل الفور أ و أ حصيل عىل ا 

آخرطلب حتويل عىل حمام ) راجعي  أ و سلطات تنفيذ الهجرة اتصل مبكتب أ ن املعتدي  علميت، مىت  هذا الكتيب ( ادلليل املتواجد يف أ

   .ال من عن معلومات خاصة بوضعكك 

 :ال رسي من العنف محلايةيف احلصول عىل خدمات مجعيات ا ملغرتابتا حق

ستشفيات و الرشطه. املالج  عادة ما تكون جمانية امل مهنا املالىجء وامجلعيات و العنف يف مزنكل  خدمات كثرية متوفرة ملاكحفةهناك  

ماكهنا ان تطلعك عىل اخلدمات ال خرى املتوفرة يف املنطقة. آمن  واب  ليه أ نت وأ طفاكل بعيدا عن املعتدي. كثري  ميكنكوامللجأ  ماكن أ اللجوء ا 

فة متناسقة مع اماكنياتك. ميكن معلومات عن كيفية احلصول عىل وظي كن والاستشارة اجملانية كام أ هنا توفرمن املالج  توفر الطعام والس

 لعمل . عىل اتدريب برامج لل و ك عىل اجياد سكن دامئ للملجأ  أ يضا أ ن يساعد

 800ابلعنف ال رسي ) اخلاصللحصول عىل مثل هذه اخلدمات اتصيل بيرانمج العنف ال رسي املتواجد يف منطقتك أ و ابخلط الساخن 

799-SAFE .تذكري أ ن اخلدمات املتوفرة عند املالج  جمانية .) 

قامة املنطبقة عليك. ساعدتكملزومة مب  امجلعيات لك او  الهجرة اخلاصة بكاوراق  عن ابلسؤال معنيةامجلعيات غري  بغض النظر عن صفة اال 

احلق يف  اامجلعيات و اليرامج ليس لههذه .   DHSعنداي سفاره او  د ولن يقوموا ابال بالغ عنك عندعن وضعك القانوين يف البال

 حصلت متعلق بأ ي مشلكةب اخر و اي سبهجره اال وراق او بسبب عدم جلبك ال أ خرىمن بدل  خمتلفة بسبب كونكبطريقه  كعاملتم

 . معك يف السابق

نحىت  لها ان تقدم كل املساعدهاخلدمات  مالج  حضااي العنف وغريها من  ميكنك احلصول عىل املساعدة  . قررت عدم العيش يف امللج  ا 

ذا ماكن املالج  أ ن . املعتدياو حىت مع  عائلتك او أ حد أ صدقاءكحد افراد أ  قررت العيش مع  ا  خصائيني نفس ينيكل  توفر  اب   أ و قانونيني ا 
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هناكل برامج ملساعدة النساء  ملجأ . تذكري أ نيف حال عدم رغبتك يف العيش يف  سكنمزنل او ماكن لل عىل احلصول عىل  ملساعدتك

تصال مبثل هذه اليرامج ارجعي اىل الالعنف ل  غرتابت املتعرضاتامل آ يف املعروضةرقام و اسامء امجلعيات ال رسي و لال    . خر هذا الكتيب أ

رخصة مثل  . حاويل أ يضا أ ن تأ خذي لك ال وراق املهمةمعك كاوالدي خذتك أ ن تأ  ع اطيف اس ت  مااذا قررت ان ترتيك املزنل حاويل بلك

قامة ) و  و جوازات السفر و اوراق الهجرة الس ياقة التابعة لزوجك او  وراق الهجرةمن أ   و نسخة و شهادات امليالد( Visaتأ شريات اال 

جسيل رمق الهوية اخلاص أ و مقمي دامئ  ال مريكيةنس ية اجل حيمل  و يف حال اكن املعتدي .اق ختصه و تثبت صخصيتهاي اور جواز سفره او

ضعي لك هذه  .من أ وراق الهجرة ال خرى اخلاصة بهأ ي  و بطاقته اخلرضاء وأ وراق التجنيس عىل دونموهو (، "A” number)ابلغرابء 

آ  أ ي او يف الاوراق يف ش نطة   .يف حال قررت ترك املزنلحبيث ميكنك أ خذها برسعة من ماكن أ

قامة قانونية دون مساعدة أ و ع م املعتدي: بعضابماكن   حضااي العنف أ و الاعتداء اجلنيس أ و التجارة البرشية أ ن حيصلوا عىل صفة ا 

قامة قانونية دون مساعدة أ و ع م املعتدي ملساعدتك وسائل متوفرة كل ول طفاكلهناكل مخس  ويعمتد مدى  عىل احلصول عىل صفة ا 

  ملثل هذه اخلدمات والوسائل عىل ال مور التالية: اس تحقاقك

 هوية املعتدي 

 زواجك من املعتدي 

 تعرض ال طفال للعنف 

 قامة واجلنس ية التابعة للمعتدي  صفة اال 

 ذا اكن املعتدي قد قام بتقدمي أ وراق  جهرة ابلنيابة عنك ا 

ذا كنت تعتقدين انك مؤهةل لهذه احلقوق اطليب املساعدة من حمايم  حقوق املرأ ه او من نساء املؤهالت مدافعياو من احد  الهجرة ا 

ذ سي  ملساعدتك من داخل السفاره   عىل مدى تأ هيل. اطالعكمتكن هؤالء من ا 

قامة يف الوالايت املتحدة:اخليارات املتوفرة للنساء املغرتابت املتعرضات للعنف   والاليت يردن احلصول عىل صفة ا 

  VAWA اننبو ( حسب قSelf Petitionعريضة الامتس صخيص )  -1

 لزوجة املتعرضة للعنفا عفاءا  -2

بعاد( اجراءات بدأ  )بعد  VAWAحسب قوانني  الرتحيل عناال عفاء  -3  اال 

  (U Visa) تأ شرية حضااي اال جرام -4

 )اجلنس/النوع(القامئ عىل اجلندرة اللجوء  -5

 (T-Visa)التجارة البرشية حضااي تأ شرية  -6

طفال املتبنون املعتدى علهيم VAWAـقوانني  -7  اخملصصة لل 

قامة اخلاصة ابلصغار  -8  VAWA 2005 يتضمن حامايت خاصة حتت قواننيو  (Special Immigrant Juvenile Status)صفة اال 
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 International Marriage)القانون املنطبق عىل النساء الاليت تعرفن عىل أ زواهجن من خالل أ حد واكالت الزواج ادلولية  -9
Broker Regulation Act Protection) 

 مالحظة: هناكل حقوق خاصة ابلكوبيون والهايتيون والنياكراغويون مل يمت ترمجهتا اىل اللغة العربية. اذا كنت من مواطين أ حد هذه ادلول
 ارجعي اىل النسخة الاجنلزيية من هذه الكتيب. 

 : VAWA( حسب قواننب Self Petitionتقدمي عريضة الامتس صخيص ) -1

ساء وال طفال حق احلصول عىل حق الاقامة ادلامئة. ال وىل حق تقدمي عريضة الامتس صخيص عدة وسائل تسمح للن  VAWAوضعت 

(Self Petitionحيث حيق للمرأ ة وال طفال تقدمي )  أ و مقامي اأ مريكي امواطن اذا اكن الزوج أ و الوادل املعتديدون الاعامتد عىل هذا الطلب 

. يف مثل هذه VAWA Confidentiality. هذا القانون يضمن كل احلق أ يضا يف احملافظة عىل خصوصية التقدمي عن طريق دامئأ مريكيا 

احلاةل عليك أ ن تسعي للحصول عىل مساعدة حمايم متخص  يف قضااي الهجرة ومتطلع عىل قضااي العنف ليحدد مدى اس تحقاقك للمساعدة 

عديد من املنظامت قادر عىل تزويدك ابملساعدة يف شأ ن العنف ال رسي أ و الاعتداءات اجلنس ية ال. DHSوليساعدك عىل تقدمي طلبك اىل 

 بغض النظر عن صفتك القانونية. VAWAأ و مساعدتك يف قضية 

. الاطفال الغري VAWAاذا كنت أ ومازلت مزتوجة وقام زوجك ابالعتداء عليك أ و عىل اطفاكل، بأ نت تس تحقني املساعدة حسب قانون 

س نة واذلين تعدى علهيم أ ويل أ مر أ مرييك أ و مقيد أ مرييك دامئ هلم احلق ابالس تقادة من قانون  21وجدون اذلين مل يبلغون من العمر الـمزت 

VAWA . 

عىل الاطفال املعنفون أ و اذلين خضعوا لقسوة شديدة تتضمن الاعتداء اجلنيس أ و الفاحشة واذلين ال يبلغون من العمر  مالحظة هامة:

 . 25نتيجة للعدوان اذلي تعرضوا هل. وذكل قبل بلوغهم سن الـ VAWAعاما أ ن يقدموا عىل حق الاقامة وفقا لـ 21الـ

 حىت ان مل يشمل هذا العدوان.  VAWAاذا اكن زوجك ال مرييك أ و املقمي ادلامئ تعرض لطفل فأ نت تس تحقني الاس تفادة من قوانني  

لامتس صخيص وفقًا لقانون  ؟ VAWA من ميكنه طلب ا 

آتية مع الع م أ ن هناكل بعض الاس تثناءات: ىل النقاط ال  يوجد مخس متطلبات ينبغي اثباهتا قبل التقدمي. أ نظري ا 

 الزواج من مواطن أ مرييك أ و من مقمي قانوين دامئ: .1

a)  دامئ:عليك أ ن تثبيت أ نك مزتوجة أ و كنت مزتوجة خالل الس نتني املاضيتني من مواطن أ مرييك أ و من مقمي قانوين 

i.   أ نت مؤهةل للتقدمي حىت لو مات زوجك ال مرييك اجلنس ية خالل الس نتني املاضيتني 

ii. قامة بسبب ممارس ته العنف ال رسي  أ نت مؤهةل للتقدمي حىت لو فقد زوجك صفة اال 

b)  ذا اكن ال ب املَُعنكف )ب  21ابماكن ال طفال اذلين تقل أ عامرمه عن لامتسًا بصفهتم الشخصية ا  يولويج، س نة أ ن يقدموا ا 

 متبين، أ و زوج ال م( خالل الس نتني املاضيتني مواطن أ مرييك أ و مقمي قانوين دامئ.

c)  ثبات  25س نة  عىل أ ن تقل عن  21ابماكن ال والد اذلين يتجاوز أ عامرمه عن ماكهنم اال  ذا اكن اب  لامتس صخيص ا  تقدمي ا 

ن العنف ال رسي اذلي تعرضوا هل هو سبب تأ خرمه عن تقدمي طلب   اال لامتس.ا 

ذا اكن زواجك صادقا: .2  ا 
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a) قامة ثبات بأ نكك ال هتدفني من زواجكك للخداع هبدف احلصول عىل صفة اال   ينبغي ا 

b)  .ذا اكن زوجكك املَُعنكف مزتوجًا من امرأ ة أ خرى ، واكن زواجكك به قامئًا عىل الصدق ماكنك تقدمي الطلب ا   اب 

 العيش املشرتك يف مزنل واحد: .3

 رسائل أ و بياانت أ و فواتري أ و أ ية خطاابت مرسةل من ماكل السكن أ و اجلريان عىل عنوان يكفي يف هذا الشأ ن توفري 

نَف يف سكن واحد.  املزنل تفيد وجود مثل هذا العيش املشرتك مع املُعك

ذا مت اال عتداء عليك جسداي أ و جنس يا أ و مت معاملتك بقسوة: .4  ا 

ن مل تتعريض  عتداء اجلسدي أ و اجلنيس ل ن العنف ال رسي قد يكون تذكري بأ نكك س تظلني مؤهةل للتقدمي حىت وا  لال 

 نفيس أ و ذهين أ و عاطفي أ و لفظي أ و قد يتعلق خبالفات حول الهجرة.

 أ نت امرأ ة ذات أ خالق وقمي محيدة: .5

  ثبات أ ن تل اجلرمية يه ذا أ مكن ا  قرتافكك أ نتك أ و أ حد أ طفاكلك للجرمية ، ا  قد ال يسقط حقكك يف تقدمي الطلب عند  ا 

 ج لكونكك حضية للعنف املزنيل، غري أ نه ينبغي عرض ال مر عىل حمام قبل تقدمي هذا الطلب نتا

ال يس توجب منكك أ و ل طفاكلك العيش يف الوالايت املتحدة لتكوين مؤهةل للتقدمي.  غري أ نه ينبغي عرض ال مر عىل حمام قبل تقدمي هذا 

 الطلب يف مثل هذه ال حوال.

 عنفلزوجة املتعرضة لل اعفاء ا -2

قامة مؤقتة بعض النساء املتعرضات للعنف مزتوجات من رجال قد قاموا بتقدمي أ وراق ملكتب الهجرة ابلنيابة عهنن.   ذا أ نت حامةل لصفة ا  ا 

أ قل من سنتان من بعد   DHSواجريامت املقابةل الالزمة مع كنت مزتوجة من مواطن أ مرييك وقد قام زوجك بتقدمي مثل هذه ال وراق 

قامة هذه تنهتيي بعد سنتان من حصوكل علهيا. عليك وزوجك أ ن تقدموا عريضة لطلب الاقامة ادلامئة بعد مرور هاتني  ن صفة اال  زواجكام. ا 

 الس نتني. 

ذا رفض زوجك مساعدتك عىل للعنف من املتعرضات  الزوجاتك احلصول عىل الاعفاء املنطبق عىل التقدمي عىل هذه العريضة فباماكن ا 

 أ جل أ ن تبقي مقمية يف الوالايت املتحدة بشلك قانوين. أ نت مؤهةل لهذا الاعفاء اذا انطبقت عليك ال مور التالية: 

 أ نت حاصةل عىل البطاقة اخلرضاء اليت تدوم لسنتان .1

ىل العنف ال رسي .2  قد تعرضت أ نت أ و أ طفاكل ا 

ثبات أ ن زواجك اكن قانوين .3  ميكنك ا 

ذ تمت هذه كل أ ن تقديم عىل طلب ا عفاء يف أ ي وقت. ال جيب أ ن تنتظري حىت انهتاء السنتان ولن يدرك املعتدي أ نك مقت ابلتقدمي ا 

ت ال تزالني تعيشني يف مزنل املعتدي أ و كنت قد حصليت عىل الطالق منه. أ ن تقديم يف مجيع احلاالت سواء كنكل ال مور برسية  اتمة. 

جل احلصول عىل املساعدة. اتصيل مبحايم جهرة أ و جبمعية متخصصة من  ا 

 امحلاية من الابعاد– VAWAالرتحيل حسب ـمن التقدمي عىل اعفاء  -3



Legal Momentum Immigrant Women Program  حقوق وخيارات 

 10 متكني الضحااي: احلقوق القانونية املنطبقة عىل حضيات الاعتداء اجلنيس من املغرتابت. صفحة    

 

عىل الرمغ ( DHSفيمت القبض علهين من قبل ادارة أ من ادلوةل ) ن علهينعتديالابالغ عن املغرتابت من قبل رجال م  يف بعض ال حيان، يمت

ابماكن مثل هؤالء الضحااي احلصول عىل الاقامة القانونية عن طريق "الاعفاء من . للحصول عىل اعفاء عن الرتحيلت من كوهنن مؤهال

ذا اكنت تنطبق عليك ال مور الآتية: ن هذه الوس يةل متوفرة كل ا   الرتحيل." ا 

 ذا كنت تعيشني يف الوالايت املتحدة ملدة ثالثة س نوات وبشلك مس متر  ا 

 ذا كنت متواجدة يف  ري قانوينالوالايت املتحدة حاليا بشلك غ ا 

 ىل العنف ذا تعرضت أ نت أ و أ طفاكل ا   ا 

 :جيب أ ن تنطبق الصفات الآتية عىل املعتدي 

 هو  زوجك حاليا أ و يف السابق وهو  مواطن أ مرييك أ و مقمي دامئ -

 و مواطن أ مرييك أ و مقمي دامئ يف حني كونك ال تبلغوه هو  أ حد أ فراد أ رستك سواء اكن ويل أ مر أ و زوج لويل ال مر  -

 س نة 21ر المن العم

 هو مواطن أ مرييك أ و مقمي دامئ وهو يعتدي عىل أ طفاكل -

 عتداء يف الوالايت املتحدة ذا كنت تعرضت لال   ا 

 جيب أ ن تثبيت أ ن الرتحيل س يلحق الرضر بك وبأ والدك 

ذا كنت مؤهةل قامة ادلامئة ا  عفاءك من الرتحيل ومنحك صفة اال  س نة  21من العمر الـ يبلغون وس يحصل أ والدك اذلين ال ،س يقوم القايض اب 

ت املتحدة لفرتة مؤقتة حىت تقومني ابلتقدمي عىل يف الوالايمعك ءا اكنوا يعيشون يف الوالايت املتحدة أ و يف اخلارج عىل حق الاقامة سوا

قامة قانونية هلم.   صفة ا 

ءات الابعاد اتصيل ابل رقام الواردة يف هناية اجراانتفل ملفك اىل ملحوظة: ميكن ترحيل اذا مت رفض قضية الغاء الابعاد. اذا كنت معنَّفة 

قبل أ ن تصل قضيتك اىل  وذكل العنف ال رسي يارات الهجرة املتوفرة لضحاايهذا الكتيب للحصول عىل مساعدة حمايم للهجرة مطلع عىل خ 

 قايض الهجرة. 

  (U Visa تأ شرية حضااي اال جرام )عىلللحصول التقدمي  -4

ن مل تكن مس تحقًا لتقدمي طلب لامتس ذايت ، غري أ نك وقعت حضية ل نواع حمددة من جرامئ العنف مثل العنف املزنيل أ و اال غتصاب أ و  ا  ا 

اال عتداء اجلنيس أ و الاجتار البرشي أ و اال ختطاف ، أ و تعرضت ل ية جرمية عنف أ خرى من قبل غريب أ و رشيك أ و صديق ، زوج ، 

آخر ، فعندها س تكون مؤه  اب اال خرى مثل تأ شرية "يو فزيا".اًل للحصول عىل خدمات اال غرت زميل أ و صاحب معل أ و أ ي صخ  أ

  ون للحصول عىل تأ شرية "يو فزيا"؟من مه املؤهل

آتية عند التقدمي:  من أ جل تأ هل للحصول عىل "يو فزيا" عليك توفري  ثبااتت ال  اال 
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ذا كنت حضية ل حد جرامئ العنف وتعرضت بسببه ال ساءة جسدية أ و ذهنية ملحوظة .1  ا 

 ك معلومات تثبت تعرضك ملثل ذكل اال عتداءدلي .2

 اجلرمية مت ارتاكهبا داخل الوالايت املتحدة أ و تتعدى القوانني يف الوالايت املتحدة .3

ذا اكن لبقائك فائدة يف حتقيق أ وقضية قانونية معينة. وأ مكن ملندوب رمسي للحكومة ال مريكية الترصحي عىل أ ن لوجودك  .4 ا 

ذ القانون احمللية أ و الفدرالية يف البالد رضوري للتحقيق يف قضية قانونية معينة سواء اكن مثل هذه الفائدة لسلطات تنفي

 ذكل يف املايض أ و احلارض أ و املس تقبل.

قامة اخلاصة بشخ  املعتدي ال تؤثر عىل تأ هيل لتقدمي تأ شرية "يو فزيا". وميكنك كل تضمني زوجك وأ طفاكل  .5 أ ن صفة اال 

 يف طلبك عىل هذه التأ شرية

 

 اللجوء القامئ عىل اجلندرة )اجلنس/النوع( -5

. ان احلصول عىل مثل هذا اللجوء صعب جدا فعليك القامئ عىل اجلندرةلحصول عىل مؤهالت ل املعنَّفاتيف بعض ال حيان قد تكون النساء 

 أ ن تطليب مساعدة حمايم يك تمت العملية من دون الكثري من التعقيدات.

ىل دايرك خوفا من الاضطهاد أ و  ختشنييف البداية جيب أ ن تثبيت للسلطات أ نك الجئة ويعين ذكل أ نه عليك أ ن تثبيت أ نك  الرجوع ا 

التعذيب أ و اال غتصاب أ و العنف ال رسي أ و اخلتان أ و غريها من أ شاكل الاعتداء. عليك أ ن تثبيت أ نك س تعانني من مثل هذه ال مور 

آراءك الس ياس ية. بسبب عرقك أ و داينتك أ   بل ابال ضافة عليك أ ن تثبيت أ ن هذا الاضطهاد يمت من ق و جنسيتك أ و انامتءك مجلاعة معينة أ و أ

لهيا و أ ن  . يف العموم، كل أ ن تقديم عىل اللجوء بعد س نة من قدومك غري راغبة يف توفري امحلاية كلتل ادلوةل   سلطاتادلوةل اليت تنمتني ا 

ىل الوالايت املتحدة.  ا 

ذا كن قد تعرضن لالعتداء يف  U Visaقد يكن مؤهالت للحصول عىل ـ القامئ عىل اجلندرة للجوء بعض النساء املؤهالت يضا ا  داخل ا 

اكن مرافقا يف الوالايت املتحدة من معتدي لعنف العنف ال رسي الاليت تعرضن  اياحضكون الايت املتحدة. مثال عىل ذكل قد تحدود الو

من دون الكثري من  ن تطليب مساعدة حمايم يك تمت الاجراءاتحلصول عىل مثل هذا اللجوء صعب جدا فعليك أ  . ان الهن من بالدهن

 التعقيدات.

 (T Visa) حضااي التجارة البرشيةتأ شرية التقدمي عىل  -6

 ،التجارة البرشية حضااي ميكنك تركها فقد تكونني منال  يف وظيفة عىل قبول معل أ و خداعكعىل اجمل  للوالايت املتحدة أ ذا مت اجبارك 

قامة يف الوالايت املتحدة ملدة أ ربع س نوات.  T Visaمؤهةل للحصول عىل  قد تكونني عندها  اليت تعطيك حق اال 

  ما يه التجارة البرشية؟

كراه  الاجبار جتارة اجلنس اليت تمت دلوافع جتارية عن طريق . قد يعين ذكل العمر عاما من 18صخ  ال يبلغ الـأ و اس تغالل أ و اخلداع أ و اال 

ه الاكراأ و  ريق الاجبارعن ط ةمعين عامةلأ و اس تضافة أ و نقل أ و الزتويد ابملؤن أ و  احلصول عىل اخلدمات من  توظيفأ يضا أ نه متت معلية 

 فيمت اخضاع العامل واس تعبادمه أ و ربطهم ابدليون.  اخلداعأ و 
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 : T Visaول عىل جيب أ ن تنطبق عليك ال مور الآتية يك تكونني مؤهةل للحص

 يف السابق أ و احلارض حضية للتجارة البرشية جيب أ ن تكونني -

متواجدة يف الوالايت املتحدة أ و ساموا ال مريكية أ و جزر مارايان الشاملية أ و  يف مرفأ  دخول عند قيامك اببالغ  جيب أ ن تكونني -

 السلطات

ن كنت تبلغني من العمر الـ - اعدة السلطات عىل التحقيق يق قضية التجارة البرشية اليت مقت مس تعدة ملس عاما جيب أ ن تكونني 18ا 

 ابالبالغ عهنا 

 ذا كنت قد  تعرضت لصدمة عاطفية أ و جسدية متتعك من مساعدة السلطات فقد حتصيل عىل اعفاء من هذا الرشط ا 

  ذا مقت مبساعدة السلطات  للحصول عىل اعفاء جيب أ ن تثبيت أ نك قد تتعرضني خلطر كبري ا 

معينة تنطبق عىل الالجئني. ميكن  منافع عامةعىل رخصة معل يف الوالايت املتحدة كام أ هنم حيصلون عىل  T Visaـاحلاصلون عىل  ينال

ذا أ ن  T Visaـلحاصل عىل ل حامية  T- Visaس نوات. ميكن حلاميل الـ 3يف الوالايت املتحدة وبشلك مس متر ملدة  عاشيصبح مقمي دامئ ا 

ملثل هذا  م. أ فراد العائةل املؤهلوناخلاصة هل  T-Visaنني يف خارج الوالايت املتحدة عن طريق التقدمي للحصول عىل ـافراد عائلهتم الساك 

خوانه و أ خواته اذلين ال يبلغون من العمر الـ الطلب مقدماحلق مه أ ولياء امور  ماكن البالغني من حاميل  18و ا  ان يقدموا T Visaعاما. اب 

 يف الوالايت املتحدة. معهم أ طفاهلم وأ زواهجم ليعيشوا من أ جل T Visa  طلب

طفال املتبنون املعتدى علهيم VAWAـأ حاكم قانون  -7  اخملصصة لل 

لبقاء مع أ ولياء ال مور املعتدين، تزيل ما يلزم مثل هؤالء ال طفال عىل ا اخملصصة لل طفال املتبنون املعتدى علهيم VAWAأ حاكم قانون ـ

قامة يف الوالايت املتحدة حىت لو مل متر سنتان  وقت تبنهيم. عىل الطفل أ ن يكون متعرض للعنف ال رسي أ و لقسوة  منوتعطهيم حق اال 

آخر من أ فراد ال رسة.   مفرطة من قبل ويل ال مر أ و أ ي فرد أ

  (Special Immigrant Juvenile Status)صفة اال قامة اخلاصة ابلصغار  -8

ذللحصول عىل اقامة دامئة  أ نت مؤهل هامل أ ثناء كونك  ا كنت تتعرضيف الوالايت املتحدة ال مريكية ا  يف الوالايت للعنف ال رسي أ و لال 

ن مل تبلغ عتدين يف هذه احلاةل وسيمت وضعك حتت حامية أ حد س نة.  سيمت نزعك من حضانة أ ولياء ال مور امل  21من العمر الـ املتحدة وا 

ىل دايرك. هناكل لرعايتك وتبنيكيت س تقوم ابلبحث عن عوائل امجلعيات احمللية ال ن اكن من مصلحتك الرجوع ا  . عىل القضاء أ ن يقمي ا 

قامة اخلاصة ابلصغار.   حامايت قانونية حتد من تواصل الطفل مع أ ولياء ال مور املعتدين يف حال حصوهل عىل صفة اال 

 ت الزواج ادلولية النساء الاليت تعرفن عىل أ زواهجن من خالل أ حد واكال -9

آمرياك  من خالل أ حد واكالت الزواج ادلولي قامة ادلامئة يف أ ة لهين النساء الاليت تعرفن عىل ازواهجن احلاملني للجنس ية ال مريكية أ و صفة اال 
أ ن حيصلن عىل أ مر حامية قضائية ومساعدة الرشطة وخدمات املالج  ومراكز ماكحفة العنف ال رسي بغض النظر عن كيفية تعرفهن عىل 

و اخلطيب املعتدي. لهن احلقوق نفسها اليت حتصل علهيا غريهن من النساء املغرتابت. كام أ هنن ميلكن حق الاطالع عىل السجل الزوج أ  
ىل الاطالع عىل أ ي أ مرحاميةاخلاص ابالاجرايم   قضائية قد طبقت ضده يف املايض.  ملعتدي ابال ضافة ا 
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آمرياك  النساء الاليت ت كنت منكل احلصول عىل صفة اقامة اذا  قامة ادلامئة يف أ عرفن عىل ازواهجن احلاملني للجنس ية ال مريكية أ و صفة اال 
 انطبقت عليك ال مور الآتية:واذا ( Fiancee Visa)حتت تأ شرية اخلطوبة من خالل أ حد واكالت الزواج ادلولية أ و كنت 

 ذا تزوجت الرجل نفسه اذلي من خالهل حصلت عىل تأ شرية اخلطوبة  ا 
 دخوكل اىل الوالايت املتحدة منيوما  90 خاللا الرجل بشلك قانوين هذ اذا تزوجت 

 
 . Self Petitionاذا مل تنطبق عليك أ ي من ال مور السابقة فلن تكونني مس تحقة للحصول عىل اعفاء الزوجة املتعرضة للعنف أ و لتقدمي 

 
اذا   أ و يوما من دخوكل 90مت زواجك بعد اج املنتظر أ و اذا اطليب مساعدة حمايم جهرة ملعرفة اخليارات املنطبقة عليك اذا مل يمت الزو

الرجال يعتدي  هؤالءغري الرجل اذلي من خالهل حصلت عىل تأ شرية اخلطوبة واكن أ ي من  مواطن أ و مقمي أ و حامل لتأ شرية معلتزوجت 
 عليك. 

 قوق السابقة:مجع ال دةل اليت تساعدك عىل احلصول عىل أ ي من احل

ذا اكنت تنطبق عليك أ ي من احلقوق السابقة وابماكن حماميك مساعدتك عىل ذكل:   احريص عىل احلصول عىل الواثئق الآتية ا 

 افادتك اخلاصة املكتوبة 

  مكتوبة من أ صدقاءك أ و أ فراد أ رستك أ و  موظفي املالج  بياانتاحلصول عىل 

 كل ةنسخ من امحلاية القضائية التابع 

 السجالت الطبية 

  من اجلروح والرضوضصور 

 تقارير الرشطة 

 حمرض  احملامكة 

 واثئق احملمكة 

 تقارير أ خبارية 

ال يوجد دليل واحد اثبت يلزمك الثبات قضيتك ذلكل احريص عىل احلصول عىل مجيع ال دةل اليت قد تساعدك عىل توضيح القضية 

 للقايض.  ابماكنك احلصول عىل املرتمجون.

  جهرة حول خيارات الهجرة املنطبقة عليكأ نت متلكني احلق ابستشارة حمايم

اتصيل مبحايم جهرة اذا كنت ال تعرفني معىن صفة الاقامة وس تكون ماكملتك رسية. للحصول عىل حمايم الهجرة املناسب كل اتصيل مبراكز  

آخر الكتيب. يوجد حمامون يعمل  أ و يطلبون مبالغ ون بشلك جماينأ و مالج  ماكحفة العنف ال رسي أ و اتصيل بأ ي من امجلعيات املذكورة يف أ

 . مخدماهتبس يطة مقابل 
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ة من الالزم أ ن تتأ كدي من خيرة حماميك يف معاجلة قضااي العنف الارسي املتعلقة ابملغرتابت. معظم احملامون اذلين ميلكون مثل هذه اخلير 

آخر الكتاب اذا كنت من النساء القادرات يعملون يف املساعدة القانونية او  املنظامت ادلينية أ و الاجامتعية. ارجعي اىل ال   رقام املتوفرة يف أ

 دفع اجرة حمايم. الكثري من حمايم الهجرة مل حيصلوا عىل التدريب اذلي يؤهلهم للعمل عىل قضااي العنف ال رسي.عىل 

 امحلاايت املتوفرة لضحااي العنف حسب قانون ال رسة

كنت من حضااي العنف ال رسي املتواجدين يف الوالايت املتحدة بشلك غري قانوين واردت اتصيل مبحايم جهرة قبل احلصول عىل الطالق اذا 

 أ نت أ و زوجك الطالق. قد مبنعك الطالق يف بعض احلاالت من احلصول عىل صفة الاقامة القانونية.

  أ و مقمي دامئ يف أ مرياك. اذا اكن زوجك مواطن أ مرييك VAWAأ و اال عفاء عن الرتحيل حسب   Self Petitionقد تكونني مؤهةل للـ

آمن اذا اردت ترك زوجك. حاويل أ ن جتمعي الصور والل دةل اليت قد تثبت ال دارة ال من الوطنية  حافظي عىل الواثئق وال دةل املهمة يف ماكن أ

(DHSأ ن زواجك اكن صادقا وانك مل تزتويج ) ل موضوع خطة من أ جل احلصول عىل صفة الاقامة. انظري اىل الفصل اذلي يتناو  فقط

 السالمة للحصول عىل قامئة اكمةل من املس تلزمات.

 من العنف ال رسي امحلاية القضائية

 من العنف ال رسي؟ما يه امحلاية القضائية 

 وثيقة يمت اصدارها من قبل احملمكة حتميك وأ والدك من اعتداء زوجك او رشيكك أ و أ حد أ فراد أ رستك.  يه

 امحلايه ؟حلصول عىل امر ايه متطلبات ام

  أ رسيجيب عليك ان تثبيت انك حضية عنف  

 و جيب ان جيمعك مع املعتدي  

 التسب -

 زواج الاو  -

 صداقهأ و ال -

 التبينعالقة و أ   -

 أ و السكن -

 أ و ال طفال  -

الرضب و الرفس او اي من هذا القبيل (او اعتداء جنيس او  ذكل تضمنوي ) جسدي  بسبب اعتداء حامية قضائيةميكنك احلصول عىل 

ملنطقه اليت يعيش فهيا اب أ وامحلاية القضائية يف املنطقه اليت تعيشني هبا و معل ارهايب . ميكنك طلب الل والد أ  ف اطتخ اغتصاب أ و ا
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مدافعي حقوق . اتصيل ابحد  امحلاية القضائيةو احلصول عىل  لتقدمي بالغال يوجد و قت معني  . أ و ابملنطقة اليت مت فهيا الاعتداء املعتدي

حمايم او قايض مجعيه او منظمه تتصلني هبا ميكهنا مساعدتك عىل احلصول عىل نطقتك .اي مب فيه تقدمي بالغ عىل ماكن ميكنك  ليدلوك املرأ ة

 نيل أ مر حامية.  عىل يساعدك

ل خي  و ضعك سؤا الجابه عىل اياب ملزمة. و لست  كنت يف الوالايت املتحدة بشلك غري قانوينميكنك احلصول عىل امر حاميه حىت لو 

  .القانوين يف البدل

 ؟امحلاية القضائية يف ذا ميكنين طلب تضمينهما

 -ال مور الآتية: يف معظم الوالايت ميكنك طلب

 و ال يتعرض كل ابلعنف اجلنيس او الاغتصاب أ نت أ و ال والد برضبكاملعتدي ال يقوم  ان. 

  تأ هيل ملاكحفة الادمان أ و العنف ال رسي برانمجاملعتدي شارك ي ان  

 اخل. والد و مدارسهمو الس يارة و ال   ماكن معلبعيد عنك و عن مزنكل و  املعتدي ان يبقى... 

 بأ ي طريقةوالدك بك أ نت أ و أ   املعتدي ان ال يتصل  

 ملزنلمفاتيح او جيب عليه اعطائك  و هذا يمت حبضور الرشطة ممتلاكتهخالء مزنكل من اب أ ن يقوم املعتدي 

 اكن اجيارمك حتت امسهن هو صاحب املزنل او مينع من الاقرتاب من املزنل حىت و لو اك 

  املزنل  اىلك ترافق مبالرشطه  ات تقومامجلعييف حال قررت ترك املزنل و اذلهاب للعيش مع احد الاقارب او الاصدقاء او

  اسرتجاع ممتلاكتكحىت تس تطيعن 

  حبوزته اليتالاسلحه  مجيعاملعتدي يس م ان 

 .ان يس م املعتدي مجيع ممتلاكتك الشخصية وأ ي ممتلاكت أ خرى اليت قرر القايض حتولهيا كل 

   تقدمي النفقة لل والد وكل.ب الزام املعتدي 

  حتصلني عىل حضانة ال والد بشلك مؤقت 

 أ ن يس م املعتدي جوازك و جوازات ال طفال 

  الرشطة يف حال شعرت ابلهتديد ارشافتشرتطي احلصول عىل حيصل املعتدي عىل حق الزايرة وكل أ ن 

  اخلاصة ابالصاابت الناجتة عن العنفيدفع املعتدي مجيع التاكليف الطبية 

  ساعدتك يف تفعيل امحلاية القضائية وتوفري حراسة لصيقة للجوارأ ن يقوم الرشطة مب 

 لهيا  أ ن يس م املعتدي أ ي واثئق أ و معلومات قد تكونني حباجة ا 

 قامة يف الوالايت املتحدة؟اال  لحصول عىل حق اذا كنت مؤهةل ل مساعديت للحامية القضائيةيف ميكن ك 

أ و أ ي من حلول الهجرة  U Visaأ و   VAWAستساعدك امحلاية القضائية عىل اثبات تعرضك للعنف، اذا تقدمت لالس تفادة من احاكم 

 اخلاصة ابلعنف ال رسي. 
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 : امحلاية القضائيةاملعتدي ابل مور الآتية حتت يلزتم ال تنيس أ ن تطليب ضامن بأ ن 

 امتناع املعتدي عن حسب طلب الهجرة اذلي قام بتقدميها ابلنيابة عنك 

 بغرض تعطيل طلب الهجرة اخلاص بك املعنية بتطبيق قوانني الهجرة عدم االتصال ابلسلطات 

 قامة يف املس تقبل ضافية الزمة لتغري صفة اال   دفع أ ي رسوم ا 

 ع عىل وثيقة تسمى يق و الت“Freedom of Information Act (FOIA)”  أ ن تطلعي عىل مس تجدات ملف  اليت تسمح كل

 الهجرة التابع كل.

 ك، واجلواز أ و البطاقة اخلرضاء ونسخ أ و الطبعة ال صةل من ال وراق والواثئق الالزمة ليك تثبيت اخلاصة بواثئق الهجرة  تسلميك

قامة املنطبقة عليك  ن أ ردت أ ن تقديم صفة اال   .  VAWAحتت  Self Petition طلبا 

 

ذا طلبت املساعدة. ىل ادلاير مع ال طفال ا   هيددين ابلعودة ا 

ىل دوةل ماكنه وضع بنود حتت أ مر امحلاية متنع ال ب من اختطاف ال والد وأ خذمه ا   قويم ابلتعبري عن مجيع هذه اخملاوف عند القايض ل ن اب 

جوازات ال والد وتوقيع أ مر مينع سفارة دايرمك من منح ال طفال تأ شريات خروج أ و جوازات قد جتيرمه عىل أ خرى. قد يتضمن ذكل تسلميك 

 زايرات ال ب.  طليب من القايض اصدار أ مر بتوفري الارشاف عىلاملغادرة مع املعتدي. ا

ماكين أ ن أ بقى حتت  ذا قررت العودة للعيش معه؟ امحلاية القضائيةهل اب   ا 

ماكنك احلصول عىل أ مر حامية حىت لو أ ردت اس مترار العيش معه  ليه بعد جهرته. نعم. اب  قوم أ مر امحلاية مبنع زوجك من يس  أ و قررت الرجوع ا 

ون أ كرث انطباقا عىل امحلاية يك تكالاعتداء عليك قانونيا يف مجيع هذه احلاالت. ميكنك أ يضا أ ن تتواصيل مع القايض من أ جل تغري بعض بنود 

ىل ثالث س نوات يف معظم الوالايت. القضائية ضعك احلايل. يبقى زوجك مقيد ببنود امحلايةو   ملدة س نة ا 

 ؟امحلاية القضائيةيف احصل عىل ك  

اللغة  جتيديننت ال ساعدة حمايم . يف حال ك مب او  املدافعني عن احلقوق املرأ ةمبساعدة احد بنفسك او امحلاية القضائية ميكنك احلصول عىل 

 . حنوهقد يكون همددا من قبل املعتدي أ و منحازا اي صخ  ال تطليب مساعدة  ميكنك الاس تعانه مبرتمج. الاجتلزيية

مل حصل كل  .احريص عىل رشح ملل  الاس امترات امحلاية القضائية ميكنك اذلهاب اىل اي حممكة قريبةاحلصول نت ترغبني يف حال ك 

ميكنك ارفاق و رقه   حال كنت قد تعرضت ل كرث من حادثة و املاكن اذلي مت الاعتداء عليك فيه . يفالوقت و التارخيواذكري ابلتفصيل 

احلصول عىل لزييه اتصيل ابمجلعيه ملساعدتك عىل جنالا جتيدين اللغةنت ال ووقائع احلوادث اخملتلفة ومدى تكرارها. اذ ك رخي توحضني فهيا توا

 مرتمج . 

. اذا طلبكهذا احلني واخبار املعتدي عن  وسيمت يف جامتع الموعد لد يدمت حتسي و قبل موعد احملمكةالزمه اق الورمل  ال  بعد الانهتاء من 

 وس بوعني بني الا قد يدوم ةمؤقتحامية قضائية قايض يف نفس اليوم و حتصلني عىل ال تتحدثني معمن املمكن ان  احتجت اىل حاميه فورية
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بتسلمي  س يقوم رشطي أ و معيديف معظم الوالايت ابلقرار القضايئ.  ليك يكون ملزوماىل املعتدي  ال مرالشهر. سيمت تسلمي نسخة من هذا 

 . ها صخ  للقيام بتسلمي نيتعيب  ملزومة ها س تكونني أ نتبعض  لكن يف. و  ايل الزوجمثل هذه الاوراق 

لسة لوحدك. اطليب من احد احملامني أ و سيس توجب عليك أ نت واملعتدي حضور اجللسة. من الرضوري جدا أ ن ال تذهيب اىل اجل 

 س متنح كل فرصة افادةالاصدقاء احلضور معك ملساعدتك عىل اجراءات احملمكة. لست ملزومة ابحلديث مع املعتدي أ و اجللوس بقربه. 

آاثر العنف عليك وعىل أ والدك و القضاء مبصابك خالل هذه اجللسة. وحض الاماكن. كل أ ن  حاويل أ ن تس تعيين ابل دةل والشهود بقدري أ

 جتليب مالبس قام املعتدي بمتزيقها أ و أ ش ياء قام بكرسها. 

ن شهادتك لها قمية كبرية يف القضاء ال مرييك وتعتير شلك من أ شاكل ال دةل املوثوق هبا.  شهادة املرأ ة مساوية لشهاة الرجل يف الصحة وادلقة. ا 

امحلاية  س تحصلون أ نت واملعتدي عىل نسخ من شهادة ليب من احملمكة توفريه. ال ميكن للمعتدي ارشاء القايض. ان كنت حباجة ملرتمج اط

. كل احلصول ختشني من تعرضه كلدقيقة بعد رحيل اذا كنت  30اذا اكنت قضيتك موفقة. اطليب من القايض ابقاء املعتدي لـالقضائية 

واحريص عىل محل نسخة معك يف مجيع ال وقات. وزعي النسخ ال خرى عىل أ ماكن وأ شخاص  شهادة امحلاية القضائيةعىل نسخ عديدة من 

 تثقني هبم.

 هل أ حتاج حملايم للحصول عىل أ مر حامية؟

ذا حاول زوجكامحلاية القضائية ابماكنك احلصول عىل ال. يف معظم ال حيان  طلب حضانة ال طفال أ و طلب  من دون مساعدة حمايم ولكن ا 

يف الوالايت  مسجةلاذا كنت غري  لوحدكعىل الفور. أ يضا ال تذهيب اىل احملمكة ضدك قويم ابالتصال مبحايم  حامية قضائية عىلاحلصول 

  اذلين يعملون عىل قضااي العنف ال رسي مس تعدين للعمل بشلك جماين. ى زوجك حمايم. الكثري من احملامنياملتحدة واكن دل

 اليت حصلت فهيا عىل أ مر امحلاية؟هل يل أ ن اغادر الوالية أ و ادلوةل 

" بنسخة Full Faith Credits Provisionsماكن الرشطة قبول أ مر امحلاية اذلي مت احلصول عليه من والية خمتلفة لكن عليك رفق الـ"اب  

 هيا يك حتصيل عىل دمعهم.احريص عىل الالتصال جبمعيات ماكحفة العنف ال رسي احمللية يف الوالية اليت انتقلت ال أ مر امحلاية. من وثيقة 

 ؟امحلاية القضائية أ و أ لغاءها بعد أ ن حصلت علهياأ ن أ غري بعض بنود  يتاح يل حقهل 

 نعم ولكن يف بعض الوالايت قد تضطرين العودة ملراجعة احملامك لفعل ذكل.

 يف احلد من العنف الارسي؟ فعاةل امحلاية القضائيةهل 

 ال رسة يف معظم ال حيان.  صالحقد اثبتت ادلراسات أ ن أ مر امحلاية حيد من العنف ال رسي ويسرتجع 
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 ال طفال.  ضطهدات ذواتلنساء امل خاصة ابقانونية معلومات 

 العنف ال رسي يؤثر عىل أ طفاكل: 

ن توفريالسعادة لل طفال من أ مسى اهامتماتنا حنن أ ولياء أ مور وال طفال اذلين  يشهدون العنف ال رسي ضد ال م عادة ما يصابون ابضطراابت ا 

 وضغوط عاطفية مزمنة تؤثر عىل طور منومه.

 هل تعلمني؟

ال ايضا. % من الرجال اذلين يعتدون عىل ال م يتعرضون لل طف70مليون طفل يشهد العنف ال رسي جتاه ال م. يف العموم  3.3أ كرث من 

م يصبحون أ كرث قابلية ال والد حتصل بسبب العنف ال رسي. ال والد اذلين يشهدون العنف ضد ال  تطاف % من حاالت اخ 50أ كرث من 

 زوجاهتم يف املس تقبل. عىل عتداءبعرش مرات لال

  عواقب العنف ال رسي عىل ال طفال:واحلاالت الآتية يه بعض من 

  فتقاد حب الآخرين واخلوف من الوقوع حضية للوحدة حساس اب   أ و العزةل  ادلونية: وهو ا 

 هانهتم وكرس ال لعاب  السلوك العدواين الطائش: ويتضمن ذكل الرضب والعظ ودفع الغري وا 

  ذ يعمل ال طفال عىل حل مشالك ال رسة أ و تقدمي النصاحئ مبا ينبغي فعهل لتفادي أ ية مشالك مع الرشيك  الترصف اكلبالغني: ا 

  واال حباط والشعور ابذلنب والقلق واضطراابت الطعام وال رقتدين مس توايت التحصيل ادلرايس وس يطرة الكوابيس 

 بتعاد عن مشالك العائةل كتعاطي  اخملدرات ورشب امخلور والهروب من املزنل  اللجوء لوسائل غري حصية لال 

 جرامية ظهار مسلكيات ا  لتحاق ابلعصاابت أ و ا  نتحار، اال   الرشوع يف اال 

 

.  ميكنكك اللجو  ن املساعدة متوفرة لطفلك ذ يوجد ا  ء للمهمتني يف أ قرب ملجأ  لضحااي العنف ال رسي للحصول عىل اال رشاد املهين املناسب ا 

ختصاصيني أ و مدافعيني عن الطفوةل ممن ميكهنم تقدمي يد العون لطفلك وذكل بغض النظر عن طبيعة الوضع القانوين للهجرة  .ا 
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عىل معرفة أ نواع حلول الهجرة املنطبقة عىل  VAWAـول قوانني سيساعدك الفصل اذلي يتناول موضوع الهجرة واجلدول املتواجد ح

ايضا أ ن حتصيل عىل اعفاء  اطفاكل يتعرضون للعنف ال رسي. كلاذا اكن   Self Petitionابماكنك أ ن تقديم عىل أ والدك يف هذه احلاةل. 

 من الرتحيل اذا اكن املعتدي مواطن أ مرييك أ و مقمي دامئ يف أ مرياك. 

 النظام القانوين ال مرييك؟  حسب أ ساعد اوالديكيف يل أ ن 

 الهجرة: خياراتقد يكون أ والدك مؤهلون لبعض 

  امحلاية القضائيةاحلصول عىل 

حق  ادراجمينع أ مر امحلاية من اس مترارية العنف ضد أ طفاكل ووهو أ رسع وس يةل للحصول عىل حضانة ال طفال اذ ميكنك طلب 

أ نت ابملعتدي أ و حبيث ميكنك احلصول عىل حامية  تنظمي الزايرات حبيث ال يس توجب أ ن تلتقني. ميكن امحلايةحتت بنود  احلضانة

ال والد اذا اكن  بشأ نتفامه مع زوجك لل وس يط )صديق أ و حمايم أ و فرد من أ فراد ال رسة(  امعيل عىل توفريالرشطة اثناء الزايرات. 

 نك ولني زوجك.امحلاية القضائية حتول دون اماكنية االتصال املبارش بي 

قررت اللجوء اىل ملجأ  اذ يسهل ذكل حصوكل عىل احلضانة ومينع الزوج من اختطاف الاطفال. احريص عىل اخذ الاطفال معك اذا 

عن تسفري ال والد  عناخيري حمايم اذا قام املعتدي بهتديدك ابختطاف أ و طلب حضانة ال طفال. اطليب من القايض ان مينع الزوج 

 اذ يصعب عىل القضاء اسرتجاع الاطفال يف حال مت تسفريمه اىل بالد أ خرى.  امحلاية القضائيةبنود  الرشط مضن طريق ادراج هذه

 االتصال ابلرشطة عند شعورمه ابخلوف او الهتديد.  عىل مور قد توقعهم يف خطر اذا قررت ترك زوجك وعلمهيمال ختيري الاطفال بأ  

 ظر عن صفة الاقامة املنطبقة عليكقة من الزوج بغض النمن حقك احلصول عىل حضانة الاوالد والنف

 احلصول عىل حضانة ال طفال 

يعطيك أ مر امحلاية حق حضانة ال طفال بشلك مؤقت فقط ذلكل عليك التقدمي عىل حق احلضانة ادلامئة يف أ ثناء الفرتة اليت ينطبق 

 علهيا أ مر امحلاية. 

حايم متخص  ابلعنف ال رسي. مب الاس تعانة من انحيتك عىل ياحلضانة اجلأ   اذا شعرت أ ن زوجك سوف يلجـأ  حملام وميدد قضية

اطليب من القضاء أ ن ينتظر حىت جتدين حمايم كل وال تذهيب جللسات احملامكة بدون حمايم يف هذه احلاةل. ال توقعي عىل اي أ وراق 

 قبل استشارة حمايم.

 أ فضل أ و أ رخ  احملامني.  اتصيل بيرانمج العنف ال رسي التابع ملنطقتك للحصول عىل
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ال حيق للقايض أ ن يسأ كل عن صفت اقامتك خالل أ ي من جلسات احملامكة. اذا تطرق زوجك لقضااي الهجرة قويم ابللجوء حملايم جهرة 

 Legal Momentumـضااي العنف املتعلقة ابملغرتابت اطليب منه االتصال مبؤسسة عىل الفور. اذا اكن حماميك ال ميل اخليرة يف ق

  (.60040 232 202) للحصول عىل املساعدة

التابع للك من الوادلين  س تكون مصلحة ال والد يه ال ولوية يف قضية احلضانة. سيتطلع القايض عىل جسل الاجرام وتعاطي اخملدرات

آاثر العنف ال رسي عىل ال والد . يف معظم احلاالت ال  وسينظر حق احلضانة ل ي ويل أ مر معتدي وال يسمح القايض بذكر  مينحاىل أ

 لقضااي الهجرة أ ثناء قضية احلضانة. 

 آمن اطليب احلصول عىل جدول  زايرات لل أ

القايض اذا شعرت ان مثل هذه  دحيصل املعتدي عىل حق زايرة الاطفال يف معظم احلاالت ولكن عليك أ ن تعير ي عن خماوفك عن

 الزايرات قد هتدد سالمتك وسالمة الاوالد.

اطلعي القايض عىل أ ي نوع من انواع الانهتااكت اليت ارتكهبا املعتدي يف حق أ والدك مثل الرشب أ ماهمم أ و الس ياقة حتت أ ثر الكحول 

 د قد تأ ثروا أ و تغريوا بسبب العنف.القايض اذا شعرت ان ال وال يأ و الاعتداء اجلسدي أ و اجلنيس...اخل. اخير 

ميكن للقايض أ ن يأ مر مبراقبة الزايرات يف هذه احلاالت ويعين ذكل انه لن حيق للمعتدي زايرتك من دون تواجد صخ  اخر سواء اكن 

 صديق أ و  فرد من افراد الارسة أ و غريمه من الاشخاص. 

جيب عىل القضاء حتديد كيفية وحيثية تبادل ال والد بشلك مفصل.   بني املعتدي عندما متنع امحلاية القضائية من التواصل املبارش بينك و 

 ات يف مركز الرشطة اذا اردت ذكل.حاويل أ ن يمت ذكل دون أ ن تضطري ملواهجة املعتدي. ميكن أ ن تمت الزاير 

 تدي الاطفال كل بعد الزايرة. الزايرات اذا مل حيرض الزوج أ ي مهنا. اتصيل ابلرشطة عىل الفور اذا مل يعيد املع  وقفاطليب 

 اطليب احلصول عىل نفقة الاوالد 

أ و  18ميكن للمعتدي أ ن يدفع نفقة ال والد بعد حصوكل عىل احلضانة ادلامئة أ و املؤقتة. تس متر هذه النفقة حىت يبلغ الاطفال سن الـ

ومرصوف زوجك وعدد ال والد وتاكليف العناية  ويعمتد ذكل عىل القوانني اخلاصة بواليتك. س تعمتد مكية النفقة عىل مرصوفك 21الـ

 هبم ووضع احلضانة )اذا اكن حق احلضانة كل وحدك أ و  مقسم بينكام( واملدة الزمنية اليت ميكهثا الاطفال مع لك من الوادلين.

 توصيلالزوج  عىلالقضاء يك تتجنيب لقاءه. بواسطة الزوج  الاس تقضاع املبارش من مدخولحاويل احلصول عىل املال عن طريق 

يساعد ذكل القضاء عىل مراقبة الزتامه ابدلفع وجسنه اذا هتاون يف االت يك يمت تسلميها كل بعد ذكل غذ النفقة للقضاء يف لك احل

 مسؤلياته.

 العنف الارسي من املغرتابت املنافع العامة املتوفرة لضحااي
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 كل اخلاصةبغض النظر عن صفة الاقامة  مس تحقة للحصول عىل املنافع العامةأ نت 

 :املتوفرة مجليع املغرتابت املنافع العامة

. مثل هذه اخلدمات ال فراد بعيدا عن مداخيل وموارداجملمتع  أ من واس تقراركل احلصول عىل مجيع اخلدمات الاجامتعية اليت حتاول حامية 

 العنف الارسي. لضحاايمفيدة جدا 

  العنف ال رسي ومهنا الاستشارة خدمات ماكحفة ومواهجة

 وخدمات اللجوء

  للصغار وحضااي العنف ال رسي اخملص  السكن املؤقت

 ويتضمن ذكل مالج  الطوارئ واملرشدين

  املساعدات الطبية مثل الطوارئ وخدمات الطب النفيس

 ومراكز التأ هيل وخدمات املعاقني ...اخل.

 املطاخب العامة وغريها من مصادر الطعام العامة. 

  اليرامج اليت تساعد حضااي الكوارث الطبيعية أ و احلاالت

 اجلوية السيئة

  الانشطة املتوفرة محلاية سالمة العامل والاطفال واملقميني

 يف اجملمتع

 اخلدمات املتعلقة حبامية ال طفال أ و البالغني 

 مراكز ماكحفة الاعتداء والعنف 

  آخر من أ نواع املساعدة اليت حترص عىل أ ي نوع أ

 تك.سالم 

  

 الضامانت املموةل من قبل ادلوةل

 قررت بعض الوالايت توقري بعض الضامانت املموةل من قبل ادلوةل مجلاعات معينة من املغرتبني ومهنا:

 املساعدة الطبية 

 كوبوانت الغذاء 

 ( املساعدة املؤقتة للعوائل احملتاجةTANF ) 

 برامج التأ مني الصحي التابعة لل طفال 

 www.NILC.orgارجعي للموقع التايل لالطالع عىل الضامانت املتواجدة يف واليتك 

 Empoweringلالطالع عىل الضامانت الصحية املتواجدة لضحااي الاغتصاب والاعتداء ارجعي اىل فصل العناية الصحية يف كتيب ـ

Survivors: Legal Rights of Immigran Victims of Sexual Assault   املتواجد يف املوقع التايل

www.legalmomentum.org .اطليب مساعدة مرتمج . 

 اليت حيصل علهيا "املغرتبوت املؤهلون" املنافع

http://www.nilc.org/
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العنف الارسي من املغرتابت احلصول علهيا دون الآخرين. ميكن لبعض هؤالء النساء احلصول عىل  لضحاايمعينة ميكن  منافعتوجد 

أ و اذا متكنن من اثبات الصةل بني العنف واحلاجة. اذا شعرت انك قد  VAWAاملساعدات املادية والضامانت اذا اكن دلهيم جسل جهرة حتت 

 نف الارسي للحصول عىل املساعدة.  يم أ و  متخص  يف حاالت الع تكونني مؤهةل بعد قراءتك لهذا الكتيب اتصيل مبحا

 من دون استشارة حمايم.   منافع. ال تقويم ابلتقدمي عىل حيان قد حيصل اطفاكل عىل منافع اخرى اضافية غري تل املتوفرة كليف بعض الا

ذ  الاجابة التحفظ عنعند ذهابك للحصول عىل ضامانت من أ جل أ والدك احريص عىل  اخلاصة بكاذا سأ كل احد عن صفة الاقامة  ا 

(. انتهبيي ان بعض املوظفني الاجامتعيني غري ملمني ابحلقوق املنطبقة عىل حضااي العنف DHSعنك عند ادارة أ من ادلوةل ) الابالغميكهنم 

 .حقويقأ و مدتفع من املغرتابت ذلكل حبذا لو ذهبت للتقدمي مع حمايم 

 ؟املؤهلون"من مه "املغرتبون 

 ن عىل صفة الاقامة ادلامئةاحلاصلو 

 نالالجئو 

  نالس ياس يون ئوالالج 

  ترحيلهم وقف اجراءاتاذلين مت  

 اعفاءمه من الرتحيل مت اذلين 

  تيوني الكوبيون والهاي 

 اجلنود املتقاعدين 

 اىل الوالايت  ادلخول املرشوط حق احلاصلون عىل

 املتحدة

  آس يويةال مريكيون  من اصول أ

  أ و مقمي أ مرييك دامئ أ و اذلين حضااي عنف مواطن أ مرييك

عريضة  طلبأ و  VAWAقاموا برفع قضية حتت 

 . DHSعند

  أ شخاص قد تعرض أ طفاهلم لعنف مواطن أ مرييك أ و مقمي

 أ و VAWAاذلين قاموا برفع قضية حتت و أ مرييك دامئ 

 نتيجة ذلكل.  DHSعريضة عند الـ  طلب

 

 

 اليت ابماكن املؤهلون السابقون احلصول علهيا املنافع

حمدودة للغاية وال ميكن  املنافعاليت يسعى املتقدم احلصول علهيا. بعض  واملنافعيعمتد التأ هيل عىل وقت اترخي ادلخول اىل الوالايت املتحدة 

 .املس تحقات مننيلها حىت وان كنت 

 Means-Tested) ل املتدنيةاخيداخملصصة ل حصاب امل واملنافعالفدرالية  العامةاملنافع ميكن للمؤهلون السابقون احلصول عىل مجيع 

(Public Benefits   ادلخل الاضايف املمنوح للمحتاجني يك ما عدا يواخلدمات الاجامتعية املموةل من قبل الفدرالية املتوفرة ل ي مواطن أ مر

 مىت اكن (Food Stamps) الغذاء وكوبوانت( Supplemental Security Income – SSIمن ذوي الاحتياجات اخلاصة والعجزة )

 .1996أ غسطس،  22اىل الوالايت املتحدة قبل  وهلمدخ
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يك اذا دخلوا اىل ياملتوفرة ل ي مواطن أ مر و اخلدمات الاجامتعية الفدرالية الفدرالية املنافع العامة   كن للمؤهلون السابقون احلصول عىلمي

ال  Means-Tested Public Benefitsأ و بعده. هؤالء ليسوا مؤهلون للحصول عىل  1996أ غسطس،  22الوالايت املتحدة يف يوم  ا 

 س نوات عىل بقاءمه يف الوالايت املتحدة بشلك قانوين.  5بعد مرور 

 رشط امخلس الس نوات: مؤهةل لالعفاء من  التالية امجلاعات

 الالجئون 

 الالجئون الس ياس يون 

 آس يوية  ال مريكيون  من أ صول أ

  تيوني الكوبيون والهاي 

 اجملندين أ و املتقاعدين من اجملندين 

  مت اعفاءمه من الرتحيلمن 

 الضامانت الاجامتعية الفدرالية اليت ميكن للمؤهلون احلصول علهيا: 

 ( املساعدة املؤقتة للعوائل احملتاجةTANF ) 

 املساعدة الطبية 

 الطعام كوبوانت 

  طفال ) اخملصصةبرامج التأ مني الصحي  ( CHIPلل 

 للمعاقني الاجامتعي التأ مني  

   الاعاقات املرتبطة بصعوابت المنو ادارة خدمات

(Administration on Developmental 

Disabilities- ADD) 

 صندوق عناية وتمنية ال طفال 

 برامج السكن املس تقل 

 ( فرص العمل ذلوي ادلخل احملدودJOLI) 

 الطاقة املزنلية ذلوي ادلخل احملدود  دمع برانمج

(LIHEAP) 

 قروض وهبات لدلراسات اجلامعية 

 اال ساكن 

 برامج مساعدة الالجئني 

 اال ساكن املدعوم 

 

ضافة اىل ( مقيد بيرانمج ورشوط معقدة ابالSSI) املمنوح للمحتاجني من ذوي الاحتياجات اخلاصة والعجزة احلصول عىل ادلخل الاضايف

 رشط امخلس س نوات للمغرتبني. 

 ؟املنافعذه ن املغرتابت التأ هيل للحصول عىل هكيف ميكن لضحااي العنف م

 جيب أ ن تنطبق علهيم ال مور التالية:
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  ارد من أ فراد ارسهتهو زوج أ و ويل أ مر الضحية أ و فلعنف مواطن أ مرييك أ و مقمي أ مرييك دامئ  واتعرض ها قدالضحية أ و طفل 

 يف نفس املزنل: ايعيشون معه اذلين

 و

 أ و   VAWAبرفع قضية حتت  تالضحية عىل قبول عندما قام تحصل -

 (prima facie determination) ؤسس وضعية قانونية لقضيهتايأ شعار من سلطات الهجرة  الضحية عىل تحصل -

ذن من   أ و املنافع العامةالتأ هيل للحصول عىل  لهايسمح  DHSوهو ا 

 أ و من الرتحيل اعفاءحصلت الضحية عىل  -

 و اعفاء املس مترةاملنافع العامة خالل قضية اذا قرر القايض أ ن مينح الضحية حق احلصول عىل  -

 و مل تعد الضحية أ و طفلها يعيشون مع املعتدي 

  الضامن عليك اثبات أ ن احلصول عىل والعنف ال رسي اذلي تعرضت هل. احضة بني حاجة الضحية للمنافع العامة توجد عالقة و

 الاجامتعي رضوري لل س باب التالية:

طفالملساعدتك عىل التوفري لنفسك ول -  ماداي دون احلاجة اىل املعتدي ل 

 رك املعتدي و/أ و جممتعهكينك  من تلمت  -

 لضامن سالمتك وأ والدك -

 لتعويض اخلسارات املادية النامجة عن الفرتاق -

 مطاردة احملامك أ و الاعاقة للتعويض عن اخلسارة يف مدخوكل النامجة عن الاعتداء أ و -

 للحصول عىل سكن -

 للحصول عىل الطعام  -

 انمج عن الاعتداءناية الطبية اثناء محل لتوفري الع  -

 تأ مني الصحي بعد الانفصال عن الزوجال  عن خسارةللتعويض  -

 

 املتوقعة املتطلباتحاالت اعفاء حضااي العنف من 

تعهد  الفرد أ ن يقوم بتوقيع مئة يف الوالايت املتحدة، عىل هذادمعها يف احلصول عىل اقامة داعندما يقوم فرد من أ فراد عائةل املغرتبة عىل 

واكةل املنافع الاجامتعية يف  تفرتض. ةيقتيض أ ن ادلامع مسؤول ماداي عن املغرتب . هذا التعهدDHSمع ـ (affidavit of support) بدمعها

ىل ال موال وال صول التابعة لدلامع اثناء تقيميها دلخل املغرتبة. ذلكل جند أ ن الكثري من النساء سلطة اكمةل عمثل هذه احلاالت أ ن املغرتبة لها 

نافع العامة حسب مقاييس الواكةل. ابماكن مل ا احلاجة يف نظر تبدوا علهينال  نهيدامعت والاليت تتعرضن للعنف من قبل املدعومات احملتاجا
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شهر اذا اثبنت ان هناكل عالقة واحضة بني العنف واحلاجة.  12ملدة  من هذه التوقعاتعىل اعفاء النساء يف مثل هذه احلاالت احلصول 

 شهر اذا حصلت املرأ ة عىل حامية قضائية أ و غريها من ادلالئل القاطعة للعنف. حضيات العنف 12ابالماكن مد هذه الفرتة اىل اكرث من 

 الاليت ينطبق علهين هذه العفو هن:

 ـطلب عىل  املقدماتSelf Petition  حتت قانونVAWA 

 لرتحيل عن أ و تعليق لاعفاء عىل  املقدمات 

  تأ شرية اقامة خاصة ابلعوائل لهن. النساء الاليت قام ازواهجن بتسلمي طلب 

  والاليت تعرضن للعنف بعد أ و قبل حصولهن عىل صفة  عن طريق تأ شرية اقامة خاصة ابلعوائلعىل البطاقة اخلرضاء احلاصالت

 الاقامة الدامئة.

 العنف ال رسي، ابماكن الافراد الآتني احلصول عىل الاعفاء: حضاايابالضافة اىل 

 الالجئون الس ياس يون 

 الالجئون 

 احلاصلون عىل اجلنس ية الامريكية 

 ربع 40الافراد اذلين معلوا يف الوالايت املتحدة لـ (quarterويعادل ذكل الـ )س نوات تقريبا. 10 

  ال يمت احتساب س نوات  ربع 40مواطنني الامريكيني أ و مقميني دامئني أ و افراد معلوا يف الوالايت املتحدة لـزوجات و أ طفال(

 بعد الطالق(الزوج 

 املغرتبون الذلين يعانون من اجلوع أ و الترشد 

  املغرتبون اذلين مات دامعهم 
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  (TANFاحملتاجة )واملساعدة املؤقتة للعوائل   (MEDICAID)احلصول عىل العناية حصية

واخلدمات الاجامتعية وغريها من  القسامئفهو برانمج يوفر ال موال  TANFت التأ مني الصحي للمحتاجني أ ما خدما MEDICAIDيوفر

غرتابت اذا تعرضن لعنف مواطن أ مرييك او مقمي املساعدات للعوائل احملتاجة. للوالايت القدرة عىل توفري بعض الضامانت للمحتاجني من امل

وحصلت عىل  Self Petitionأ مرييك دامئ سواء اكن زوج أ و أ ي من أ فراد ال رسة. ابماكنك احلصول عىل هذه الضامانت اذا مقت بتقدمي 

ان هناك عالقة بني العنف اذلي  العنف أ ن تثبنت أ يضا حضاايجيب عىل . نافع العامة. ينطبق هذا الاس تلزام عىل مجيع امل DHSموافقة الـ

 تعرضن هل وحاجهتم للمنافع العامة.

 (TANFواملساعدة املؤقتة للعوائل احملتاجة ) MEDICAIDرتابت املؤهالت" للحصول عىل جيب أ ن تكوين من "املغ

يه نفسها اليت متنحك املنافع العامة  الرشوطوهذه  TANFوالـ MEDICAIDاملؤهالت هن الاليت ميكهنم احلصول عىل الـاملغرتابت فقط 

ال احلصول عىل هذه اخلدمتان  من كنلن تمت 1996أ غسطس  22املتحدة بعد  ابت الاليت دخلن الوالايترتمبعظم أ نواعها. ولكن املغ  5عد با 

ارجعي اىل موقع ابق. س نوات من مكوهثن يف البالد مع الع م أ ن هناك اعفاءات يمت تقدميها للحاالت اليت مت ذكرها يف الفصل الس

legalmomentum.org .لالطالع عىل القوانني اخلاصة ابلوالايت اخملتلفة 

 ملؤهالت الاليت ال ينطبق علهين الاعفاءللمغرتابت ااملموةل من قبل ادلوةل تقدم مساعدات نقدية  TANFبعض برامج الـ

هذه    لتوفري املنافع للمحتاجني من "املغرتبني املؤهلني" خالل امخلس س نوات الالزامية. خاصة هبا  TANFوالية بتكوين برامج  20قامت 

آيوا، مني، ماريلند، مينيسوات، نيو جرزي، نيو مكس يكو، نيو يورك،  الوالايت يه: اكليفورنيا، كونكتيكت، هاواي، ايلنوي، اندايان، أ

آيلند، تينييس، يواته، فرمو  ووايومينغ. للحصول عىل قامئة أ كرث حداثة ارجعي اىل نت، واش نغطون، وسكونسن، اوريغون، بنس يلفينيا، رود أ

 .www.NILC.orgاملوقع التايل: 

 متواجدين يف الوالايت املتحدة بشلك غري قانوينالعناية الصحية الطارئة متوفرة حىت لل 

امخلس متر عىل اقامهتم العناية الصحية الطارئة متوفرة مجليع املغرتبني. املغرتبني املتواجدين يف الوالايت املتحدة بشلك غري قانوين أ واذلين 

س نوات الالزامية هلم أ ن حيصلوا عىل عناية الطوارئ. تغطي عناية الطوارئ الوالدة والوضع والعالج للحاالت املرضية ذات "الاعراض 

أ حد اعضاء اجلسم." ارجعي اىل  فشل أ حد الوظائف اجلسدية أ و  تلف الشديد، وتؤدي اىل ادة اليت قد تعرض حصة املريض للخطر احل

 .legalmomentum.orgالصحية الليت ميكن احلصول علهيا  املوقع التايل للحصول عىل جدول يبني العناايت

 يساعد عىل حامية املرأ ة من العنف  TANFـاتبع للـ( FVO)هناكل خيار متعلق ابلعنف الارسي 

معينة تسمح لها ابعفاء بعض املقدمني عن مس تلزمات معينة من مضهنا  TANFيسمح للوالايت اهداء "اعفاءات خريية" ليرامج  FVOالـ

اية مؤقتة محلد حضااي العنف، تقيمي احلاالت بشلك فردي، تكوين خطط خدمة وحامية يساعات العمل الاجبارية. جيب عىل الوالايت حتد

س تقرار حالهتم املعيش ية واكتشاف وسائل للتغلب عىل الاعامتد التام عىل املعتدي. هذه الاعفاءات الحضااي العنف من "ال خطار الفورية و 

http://www.nilc.org/
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والية هذا اخليار ابالضايف اىل ادليسرتكت اوف  35قاءها رضوراي". قد تبنت مؤقتة ولكن ميكن حتديد هملهتا قانونيا لتبقى "طاملا اكن ب

آيوا، اكنساس، كنتايك، لويزاي ان،  كولومبيا:الباما، الاساك، اريزوان،  اكليفورنيا، ديالوير، فلوريدا، جورجيا، هاواي، ايلنوي، اندايان، أ

نورث  نفادا، نيو هامبشري، نيو جرزي، نيو مكس يكو، نيو يورك،ماريلند، ماساشوستس، مينيسوات، ميسوري، مونتاان، نيراساك، 

لك والية  ، ووايومينغ.وست فرجينيا يواته، فرمونت، واش نغطون، تيكساس، ، تينييس، اوريغون، بنس يلفينيا اكلوراينا، نورث دكوات،

احد ات بديةل لضحااي العنف. استشريي هيا س ياسهنا أ ما الوالايت املتبقية فدلك ماعفاءأ ي من املس تلزمات الفدرالية ميكن أ ن يمت تقرر 

 العنف الارسي لالطالع عىل ما يتعلق بواليتك.  مدافعي

 TANFمتطلبات الابالغ عن صفة الاقامة حسب الـ

املدعي العام للوالايت  منع ولكنمرات يف الس نة  DHS 4تقوم الوالايت ابلتبليغ عن املغرتبني املتواجدين يف الوالايت املتحدة عند الـ

آخر. ذلكل لننافع العامة من أ خذ معلومات عن صفة اقاملتحدة واكالت امل  تس تع م هذه الواكالت بصفة اقامتك الا  امة فرد معني من صخ  أ

ا سأ كل احد عن صفة اذا اخيرهتم أ نت هبا. اعلمي انه ابماكنك التقدمي ملنافع عامة من اجل اوالدك دون التطرق لصفة الاقامة اخلاصة بك. اذ

 اقامتك اخيرهيم ابنك لن جتاويب عىل هذه السؤال ل نك تسعني احلصول عىل املنافع ل والدك فقط. 

انتهبيي ان بعض املوظفني يف هذه الواكالت غري ملمني ابحلقوق املنطبقة عىل حضااي العنف من املغرتابت ذلكل حبذا لو ذهبت للتقدمي مع 

 ارة متخص  قبل اذلهاب اىل احد هذه الواكالت ل ن مس تلزمات التأ هيل معقدة جدا.حمايم أ ومتخص . قويم ابستش

 كوبوانت الغذاء املتوفرة للمغرتابت من حضااي العنف ال رسي

وعىل املؤهلون اذلين  1996قل عدد املغرتبون املؤهلون للحصول عىل كوبوانت الغذاء بعد أ ن مت اصدار قانون الاصالح الاجامتعى يف س نة 

 املكوث فهيا ملدة مخس س نوات قبل أ ن يمتكنوا من احلصول عىل املنافع. 1996لوا الوالايت املتحدة بعد دخ

 1996أ غسطس  22املغرتبون املؤهلون لكوبوانت الغذاء بعد

 اجلنود املتقاعدين 

 الكوبيون والهايتيون 

 الآس يويون ال مريكيون 

 الالجئون 

 الالجئون الس ياس يون 

  وتوابعهماجلنود ومعهم ازواهجم 

 املهاجرين اذلين حصلوا عىل اعفاء عن الرتحيل 

 س نوات( 10ربع ) 40لوا يف الوالايت املتحدة لـاملهاجرين اذلين مع 

  1996اغسطس  22واذلين اكنوا يعيشون يف الوالايت املتحدة بشلك قانوين يف  1931اعسطس  22املس نني اذلين ودلوا قبل  

 1996اغسطس  22ليا والذلين اكنوا يقطنون يف الوالايت املتحدة يف س نة حا 18اذلين ال تبلغ اعامرمه الـ 
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  املكفوفني أ و املعاقني اذلين حيصلون عىل منافع ومساعدات متعلقة حبالهتم الصحية واذلين اكنوا يقطنون يف الوالايت املتحدة يف

 1996اغسطس  22

 ربع من العمل 40معلومات حول رشط الـ

أ رابع يف الس نة. ليس من الرضوري أ ن يعمل الفرد  4ابماكن الفرد أ ن يكسب الربع هو مقياس لمكية املال اذلي يكس به الفرد يف الس نة. 

 معادةل هذا التقدير و يمت (2005)حسب معدل التضخم يف  950$ ولكن جيب ان يعادل مرصوف الربع الواحد لفعل ذكل طوال الس نة

لزوجته املغرتبة أ يضا طاملا اكن زواهجام حتسب لزوج املواطن أ و املقمي الامرييك التابعة ل رابعال   ان. عدالت التضخمواي مبا يتوافق مع مس ن

اذا مت الطالق بيهنام ال حتسب أ ي من أ رابع الرجل لزوجته السابقة ومن مضهنا ال رابع اليت حصل علهيا أ ثناء الزواج. خترس النساء مس متر. 

ن أ فضل طريقة حلصول  يت متنحهنال الرخصةاملطلقات حق احلصول عىل كوبوانت الغذاء يف هذه احلاةل عند التقدمي لتجديد  الكوبوانت. ا 

 . ربع من العمل اخلاص هبن 40 امتامكوبوانت الطعام يه عن طريق ت عىل النساء املعنفا

 ت الغذاءكوبوانترخي  اعادة قانون 

من املؤهلني املغرتبني اذ يعطي الفئات الثالثة التالية رخصة احلصول عىل الكوبوانت  400000 قانون اعادة ترخي  كوبوانت الغذاءيفيد 

 الغذائية: 

  س نة بغض النظر عن اترخي دخوهلم اىل الوالايت املتحدة 18الـاذلين ال تبلغ اعامرمه 

  املكفوفني أ و املعاقني اذلين حيصلون عىل منافع ومساعدات متعلقة حبالهتم الصحية وبغض النظر عن اترخي دخوهلم اىل الوالايت

 املتحدة

  س نوات 5مكثوا يف الوالايت املتحدة ملدة املغرتبني املؤهلني اذلين 

 ةجتديد الرخص

شهر وعلهيم أ ن يثبتوا يف هذه املقابالت  12، أ و 6، 3عىل مجيع احلاصلني عىل كوبوانت الغذاء أ ن حيرضوا مقابالت لتجديد رخصهتم لك 

 اهنم مازالوا مؤهلون للحصول عىل كوبوانت الغذاء.

 برانمج كوبوانت الغداء التابع للوالايت

مني، مينيسوات، كونتكت، اكليفورنيا، بني الغري مؤهلني حتت القانون الفدرايل ومه: لقد اختارت س بع والايت توفري كوبوانت غذاء للمغرت 

حد عاميل  اخلدمة الاجامتعية نيراساك، نيو يورك، واش نغطون، ووسكونسن. اذا كنت تعيشني يف احد هذه الوالايت استشريي مدافع أ و ا 

 .كلالطالع عىل حقوق

 الطعام الطارئة من بنوك الغذاء وامجلعيات اخلريية ومن مضهنم املغرتبني الغري مسجلني.مجيع الافراد مؤهلون للحصول عىل مساعدات 

 حقوق النساء املغرتابت املعنفات يف ماكن العمل
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 تنطبق عىل املسجلني قد ال امية املسجلني والغري مسجلني من العامل املغرتبني الا ان بعض القوانني املنطبقةواحمللية حب ةتقوم القوانني الفدرالي

ال جور وساعات العمل وامحلاايت من العنف والاعتداء والمتيزي عىل الفئتان. ال يس تلزمك  سجلني. يف العموم، تنطبق قواننيامل غري عىل 

.  ولكن نتيجة لتباين القوانني املنطبقة يف الوالايت اجابة الاس ئةل املتعلقة بصفة اقامتك عند تقدمي الشاكوي عند جلنة تاكفؤ فرص العمل

 للخطر.    اقامتكدون تعريض  يف ماكن العملاخملتلفة ننصح أ ن تستشريي حمايم أ و مدافع حقويق حميل لالطالع عىل كيفية نيل حقوقك 

 يف نطاق العمل. كل احلق ابلشعور ابل مان يف بيئة العمل وهناكل حلول قانونية تساعدك اذا تعرض كل املعتدي 

 هل يل أ ن احصل عىل تعويض مادي من صاحب العمل اذا تعرضت للعنف يف ماكن العمل؟ 

ال يتحمل صاحب العمل مسؤولية لك الاصاابت اليت حتدث يف ماكن العمل. ولكن يف بعض الاحيان ميكنك أ ن حتصيل عىل تعويض 

ي ملساعدة حمايم ت تفكرين يف احلصول عىل مثل هذه التعويض ارجعمادي من صاحب العمل اذا تعرضت للعنف يف ماكن العمل. ان كن

 أ و مدافع حقويق لالطالع عىل كيفية نيل حقوقك يف ماكن العمل دون تعريض نفسك للخطر.   

 ماذا لو اكن املعتدي هو زمييل أ و  مديري؟

 :ماكن حماس بة صاحب العمل عىلبك ابالالرضر اذا احلق زميل أ و  مديرك 

 اختيار موظفيه اهامهل يف   

  مبا فعل رمغ علمهالاس مترار يف توظيف املعتدي 

 الفشل يف مراقبة املعتدي 

 الفشل يف حاميتك وتنبهيك 

دي هو مسؤول ذو مرتبة عالية يف ماكن العمل. قد حتصلني يف هذه احلاةل عىل اضافية اذا اكن املعت ترفعي دعاويابالضافة اىل ذكل كل أ ن 

عىل صفة اقامة قانونية عند  صيلحتغرتبني الغري مسجلني من املمكن أ ن العتداء أ و حترش جنيس وكنت من املتعويض مادي. اذا تعرضت 

 . T Visa من املؤهالت عىل احلصول عىل ابالغك عن املعتدي. اذا مت خداعك أ و اجبارك اىل اجمل  للعمل يف الوالايت املتحدة فقد تكونني

 جلنة تاكفؤ فرص العمل طريقعن امحلاايت املتوفرة للمغرتبني 

اقامهتم. ال حيق ملسؤوكل أ ن ميارس المتيزي فراد بغض النظر عن صفة تنطبق امحلاايت املتوافرة حتت القوانني الفدرالية للمتيزي عىل مجيع الا

 . DHSضدك أ و أ ن هيددك ابلتبليغ عن صفة اقامتك عند الـ

أ ي أ رضار متت أ ثناء التعويض عن أ و  فصلالبعد  مثل التوظيف أ و اال عادة للعمل عىل حلول قانونية لصو احلسجلني امل غري  من املمكن عىل 

 احلاق الرضر ابلعامل اكن قامئًا عىل أ ساس من المتيزي.توظيف أ و ال الفصل أ و رفض  هذا اكناذا  الوظيفة

ت لالعتداء أ و التحرش اجلنيس كل أ ن تتخذي اجراءات قانونية حتمي القوانني الفدرالية املغرتبني من الاعتداء والتحرش اجلنيس. اذا تعرض

 ضد املعتدي.
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 ؟القامئ عىل اساس اجلندرةعن قوانني المتيزي  معرفتهما اذلي جيب عيل 

يتعدى صاحب العمل عىل القانون اذا مسح للعنف ال رسي او الاعتداء اجلنيس ابحلصول يف ماكن معهل أ و اذا قام مبعامةل النساء املعنفات 

أ و التحرش اجلنيس التابعة ملاكن معل  القامئ عىل أ ساس اجلندرةبشلك خمتلف عن طريقة معاملته للرجال. ابماكنك الرجوع لس ياسة المتيزي 

 املطالبة ابيقاف المتيزي ضدك.  اثناء

 الارسي؟ للعنفقانونية اخرى اذا مت طردي أ و اذا اجيرت عىل تقدمي اس تقاليت نتيجة رفع أ ي دعاوي احلق يف  املهل 

يعملون بشلك ارادي وهذا يعين انه يمكن . معظم املوظفني الس باب غري سلميةعن العمل  كترسحيبرفع دعوى اذا مت قد يكون دليك احلق 

س باب تتعدى عىل بطرد موظف نتيجة للمتيزي ضده أ و الطردمه ل ي سبب. لكن هناكل اس تثناءات ومهنا أ نه ال حيق لصاحب معل أ ن يقوم 

 مادي. الس ياسات واحلقوق العامة. اذا مت ترسحيك عن العمل لسبب يتعدى عىل الس ياسات العامة كل أ ن حتصيل عىل تعويض 

ترسحيك عن العمل نتيجة لكونك حضية عنف ال تسمح لصاحب معل أ ن بقوم ب يرى الكثري من املدافعني احلقوقيني أ ن الس ياسات العامة 

 . قويم ابستشارة حمايم ملناقشة مثل هذه الادعاءات.أ رسي

بك حلضور جلسة قضائية. يعمتد ذكل قد يكون ابماكنك أ يضا أ ن ترفعي دعوى ضد صاحب معل اذا مت ترسحيك عن العمل بسبب غيا

 مدافع حقويق حميل لالطالع عىل هذا الامر.  وعىل قوانني الوالية اليت تعيشني فهيا. قويم ابستشارة حمايم أ  

 هل يل أ ن اطلب اجازة عن العمل لذلهاب اىل احملمكة من أ جل احلصول عىل حامية قضائية؟

 ولكن بعض الوالايتالعمل عن ترسحيك عند سعيك للحصول عىل حامية قضائية. ال حتتوي معظم الوالايت عىل قوانني حتد صاحب 

من  امتناع عن التعرض او غريهابال ةيحامية قضائ عىل  لحصولعي لساخذمه اجازة لل تقدم حامايت للموظفني عند  والبدلايت لها قوانني

 . اخلاصة اايتامحل

 ( اذا تعرض يل املعتدي يف ماكن العمل؟Worker’s Compensationهل يل أ ن احصل عىل تعويضات العامل )

ضامن يعوض عن التاكليف الطبية والتأ هيلية ابالضافة اىل جزء من ال جور الضائعة اليت خيرسها  هو تعويض العامليف بعض الاحيان. 

ب للعامل أ ن يثبت أ ن صاحب العمل قد ارتكب حتدد القوانني احمللية مكية املال اليت حيصل علهيا العامل. ال جيالعامل نتيجة لتعرضه للرضر. 

جرة عند قيامك ابلتقدمي لهذا س ئةل متعلقة ابله. يف العموم، لن تكونني ملزومة ابالجابة عن التعويض العاملخطأ  يف حقه عند التقدمي 

التقدمي. لن تمتكين من رفع  التعويض. ولكن اذا كنت من غري املسجلني أ و من اذلين ال حيملون رخصة معل قويم ابستشارة حمايم قبل

 دعوى متعلقة بنفس احلادثة ضد صاحب العمل اذا قدمت للحصول عىل هذا التعويض. 

 تعويض علهيا؟احلصول عىل  ما احلوادث اليت ميكن

 تتباين القوانني بني الوالايت. يف الآيت توضيح عام ل نواع احلوادث:

  واليتك. اخلاص ب تعويضات العملاذا اكن صاحب العمل ونوع معل مندرج حتت نظام 
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  جيب ان تكون احلادثة "انجتة عن الوظيفة." ذلكل جند أ ن هناك خالف بني الوالايت حول تضمني حوادث الاعتداء أ و

 التحرش اجلنيس.

  ".جيب أ ن حتصل احلادثة "خالل الوظيفة 

 دة اليت احلقها زمالءك أ و مسؤوكل بك.جيب أ ن تكون احلادثة غري متعمدة. الا ان بعض الوالايت تشمل الارضار املتعم 

 ؟تعويض العاملكيف يل أ ن اقدم عىل 

  اذ تتباين القوانني بني الوالايت.  ول عىل معلومات حول كيفية التقدميأ و مبحايم حميل للحص تعويض العاملمبجلس اتصيل 

  د انهتاء التقدمي. معظم الوالايت ال تسمح كل ابلتقدمي للحصول عىل تعويضات عن حوادث قد يتأ كدي من السؤال عن مواع

 حصلت منذ وقت طويل. 

 .تأ كدي من ابالغ صاحب العمل عن احلادثة قبل موعد انهتاء التقدمي 

  أ و املؤسسة املناس بة تعويض العاملقويم بتقدمي طلب عند جملس  

   كطلبف عند رفض يل عن كيفية الاس تئناتذكري أ ن تسأ 
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 ختطيط السالمة للمغرتابت والالجئات من النساء

 كيف يل ان أ محي نفيس وأ والدي من العنف ال رسي؟

ان ختطيط السالمة من امه اخلطوات اليت عىل النساء املعنفات اختاذها من البداية. خمطط السالمة رضوري ل ي امرأ ة قد عاىن من العنف 

سواء اكنت مرتبطة ابملعتدي أ و منفصةل عنه. سيساعدك خمطط السالمة عىل هتيأ ة نفسك الآن للهرب وترك املعتدي اذا تفامقت معه 

 دعاويا اخملطط اجراءات متكنك من احلصول عىل امحلاية القضائية و صفة الاقامة يف الوالايت املتحدة أ و رفع أ ي ويشمل هذال مور.  

 أ خرى عند احملامك العائلية يف أ وقات الرضورة. 

س يخرس الس يطرة  ان ترك املعتدي من اصعب ال مور اليت قد تتعرضني لها أ نت وأ والدك ل نه عادة ما يتفامق العنف اذا شعر املعتدي أ نه

عىل العائةل. عليك الالطالع عىل خياراتك وحقوقك اذا قررت مغادرة زوجك اما من خالل قراءة هذا الكتيب أ و عن طريق استشارة 

  أ و مدافع يف الامور املرتبطة ابلعنف.أ و حمايم متخص  

 اجراءات الطوارئ
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  معلومات عن القوانني واملالج  واملوارد املتوفرة كل.اتصيل ابخلط الساخن التابع للعنف الارسي من اجل احلصول عىل 

 .ارمسي خطة تسمح كل اخلروج من املزنل بأ مان واطلعي أ والدك علهيا 

 احبيث عن ال وقات املناس بة للمغادرة 

  ال.وأ والدك وغريها من ال ش ياء الهامة يف ماكن سهل املن اخلاصة بكقويم بوضع مفاتيح الس يارة و حمفظتك وبطاقات الهوية 

  مصابك. اخيري جريانك عن العنف اذلي تتعرضني هل واطليب مهنم االتصال يف الرشطة اذا مسعوا اي ا تثقني به عن صخصاخيري

اشارة مثل لكمة رس أ و اشارة ضوئية تسمح هلم مبعرفة  تتفقي مع جريانك عىلاصوات مريبة صادرة من مزنكل. ابماكنك ايضا ان 

 وقت رضورة االتصال ابلرشطة.

 دريس الطريق اىل الاماكن اليت ابماكهنا تقدمي املساعدة كل ورتيب ماكن ابماكنك واوالدك املكوث فيه للفرتة مؤقته مثل مزنل ا

العنف ال رسي  لضحاايذا قررت اللجوء ل حد املالج  اخملصصة  ال صدقاء أ و ال هل او اجلريان أ و احد مالج  الطوارئ. ا

 فعليك معرفة ال مور التالية:

 هاتف امللجأ   رمق -

 العنف اللجوء اىل هذه ال ماكن.  حضاايغري املسجالت من ماكن املسجالت و اب -

 ال حيق للمالج  او برامج الاساكن املؤقتة سؤاكل عن صفة اقامتك. -

 اطليب من امللجأ  توفري مرتمج اذا كنت ال جتيدين اللغة الاجنلزيية. -

ة اليت قد تؤثر عىل نوعية الطعام أ و اخلدمات اليت ميكنك ينيادلاخيري امللجأ  عن أ ي احلاالت حصية أ و الآراء  -

 قبولها من امللجأ .

  أ عدي حقيبة مبس تلزمات الفرار مثل املال ونسخ من مفاتيح الس يارة واملزنل وال دوية والواثئق الهامة ك وراق الهجرة واجلوازات

آمن خارج املزنل مثل بيت أ حد ال حصاب أ و اجلريان وشهادات امليالد وغريها من الواثئق اخلاصة بوطنك. أ خبيئ احلقيبة يف م اكن أ

آمن وخارج  ذا اكنت مس تلزماتك يف ماكن أ أ و يف مسجد أ و كنيسة. س يكون من السهل أ ن تغادري املزنل يف احلاالت الطارئه ا 

 املزنل.

 ىل حامية قضائية مؤقتة تبعد اذا مل تمتكين من الفرار  أ و اذا شعرت خبطر شديد وانت يف املزنل اعلمي أ نه ابماكنك احلصول ع

 املعتدي عنك وال تسمح هل ادلخول اىل مزنكل أ و االتصال بك.

  عند تعرض املعتدي كل.ابتعدي عن املطبخ والاماكن اليت قد حتتوي عىل اسلحة أ و اش ياء حادة 

 .اس تعيين حلدسك وحمكتك يف البحث عن افضل الطرق للمحافظة سالمتك 

 طر أ واحتجت للمساعدة. ال حيق للرشطة سؤاكل عن صفة اقامتك ولست ملزومة ابالجابة اذا اتصيل ابلرشطة اذا شعرت ابخل

 سأ لوك. 

  اذا تعرضت الصاابت اذهيب اىل طبيبك أ و غرفة الطوارئ يف املستشفى وابلغهيم مبا حصل واطليب احلصول عىل تقرير حول

ا اهنم ملزومون اببالغ الرشطة عن حاالت العنف ال رسي قرري اصاابتك واحلادثة. اطليب مهنم ان تبقى املعلومات رسية. اذا قالو 
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لنفسك ان كنت تريدين ان تتدخل الرشطة يف املوضوع. اذا كنت ال تريدين اخبار الرشطة ال تبلغي املستشفى ابحلادثة ولكن 

 اطليب مهنم كتابة تقرير عن الاصاابت فقط. 

  اذا صادفت موظفيDHS  اخيرهيم انك من حضيات العنف الارسي أ و الاعتداء اجلنيس أ و التجارة البرشية واطلعهيم عىل

 واثئق الهجرة التابعة كل. 

  اذا مت ايقافك من قبلDHS  املهم ان تطليب االتصال مبحاميك أ و أ ي حمايم جهرة عىل الفورمن 

  اذا اتصل بكDHS م ان اتصاهلم كل خمالف لقوانني ةل واخيرهييف احد هذه الاماكن ارفيض الاجابة عن اي اس ئVAWA: 

 ملجأ   -

 صابتمركز لضحااي الاغ  -

 مركز زايرات مراقبة -

 مركز للعداةل ال رسية -

 برانمج خلدمة الضحااي  -

 مراكز اجامتعية -

ة أ و حضانة أ طفال أ و جرامئ أ و العنف ال رسي أ و الاعتداء اجلنيس أ و التجارة البرشي ابمحلاية القضائيةحمامك متعلقة  -

 طاردةاملأ و 

 احريص عىل طلب ارقام واسامء أ ي شهود اكنوا متواجدين حوكل اثناء االتصال. 
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 السالمة ل والدك

  آمنة لالختباء اثناء حوادث العنف ال رسي مثل غرفة ذات قفل حممك قويم برمس خطة السالمة مع أ والدك واطلعهيم عىل اماكن أ

 مزنل اجلريان. أ و 

  االتصال ابلرشطةعلمي اطفاكل كيفية 

  عليك اخذ اطفاكل معك اذا قررت الهرب بشلك طارئ وذلكل احريص عىل مشلهم يف خطة السالمة. اذا تركت الاطفال مع

علمي انك وفريت هل وس يةل فعاةل متكنه من هتديدك والتحمك بك يف املس تقبل. ال تس متعي الدعاءات املعتدي حول ااملعتدي ف

 سمح القضاء ل طفاكل أ ن يعيشون مع معتدي. قوانني حضانة الاطفال. لن ي 

  اطليب من املدرسة ان ال يسمحوا للمعتدي ابسطحاب الاطفال واعطي اجلهات املعنية يف املدرسة نسخ من شهادة امحلاية

 القضائية التابعة كل وقامئة من الناس اذلين يسمح هلم اسطحاب الاطفال

  تطاف. علمي اطفاكل كيفية االتصال بك او ابشخاص موثوق هبم أ و ابلرشطة. قويم بوضع خطة ملساعدة اطفاكل عىل تفادي الاخ

 وعلمهيم أ ن يرصخون و يطلبون النجدة اذا مت اختطافهم من ماكن عام.

  اذا مت ايقافك من قبلDHS وكنت انت الراعية الوحيدة املتوفرة ل والدك أ خيري الـDHS  بذكل عىل الفور واطليب ان يطلقوا

من املهم ان تطليب االتصال  DHSمت ايقافك من قبل الـ ذاابجراءاهتم.  ا  DHSرصاحك لتمتكين من العناية بأ والدك أ ثناء قيام الـ

 مبحاميك أ و أ ي حمايم جهرة عىل الفور. 
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 احلصول عىل امحلاية يف املزنل بعد ان مقت ابالنفصال عن املعتدي

  عىل النوافذ واهجزة رصد  وأ قفالمعدنية ال بواب بعد أ ن يمت قلع املعتدي من املزنل وركيب نظام أ من وامعدة  أ قفالمجيع غريي

ادلخان واطفاء احلريق. ثبيت سالمل حبلية عند احد النوافذ اذا كنت تعيشني يف دور عايل. ابماكنك أ ن تطليب من املعتدي دفع 

 تاكليف لك هذه الاحتياطات عن طريق امحلاية القضائية.

 حول املزنل. اطليب من اجلريان والاصدقاء والاهل ان يبلغوك اذا رأ وا املعتدي يتجول 

   اذا كنت تعيشني يف شقة أ و مزنل أ جار اسأ يل املاكل اذا اكن ابماكنه نقل اىل شقة أ جار أ خرى اتبعة هل. قويم بتوقيع عقد ال جار

يك يكون املزنل حتت امسك. اطليب من ادار ة البناية منع املعتدي من ادلخول وسلمهيم نسخة من شهادة امحلاية القضائية. علهيم 

 ال ابلرشطة اذا صادفوا املعتدي يف البناية أ و حولها.االتص

 .اذا كنت س ترتكني املعتدي حفاويل تركه اثناء مغادرته للمزنل 

  ابماكن رشكة الهواتف مدك خبط جديد خاص بك. اذا ترامكت ادليون عىل اخلط التابع كل وللمعتدي قد يصعب عليك احلصول

 مبساعدتك عىل ذكل أ و اطليب من امجلعيات اخلريية مساعدتك عىل تسديد ادليون.عىل خط جديد. قويم ابالتصال مبحايم ليقوم 

    آمن مثل صندوق بريد أ و مزنل صديق أ و مكتب حمايم. اعطي اذا كنت تعيشني يف خمبأ  حاويل أ ن يمت ارسال بريدك اىل ماكن أ

 دي عىل ماكن اقامتك احلالية. مكتب اليريد نسخة من شهادة امحلاية القضائية واطليب مهنم ان ال يطلعوا املعت

 .ابماكنك النظر يف تغري امسك محلاية نفسك 
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 سالمتك أ ثناء  العمل

  قويم ابلنظر يف اخبار صاحب معل عن العنف اذلي تتعرضني هل فقد حتتاجني اىل اجازة للقاء مبدافع حقويق أ و حمايم أ و

 لذلهاب اىل احملمكة أ و قد حتتاجني أ ن تغريين ساعات معل

  اخيري صاحب معل أ و املسؤول أ نك قد انفصلت عن املعتدي وانه علهيم منعه من دخول ماكن العمل أ و االتصال بك عير

 الهاتف.

  آخر متواجد قرب النوافذ أ و البواابت صورة املعتدي وحذرهيم من خطره واطليب مهنم اعطي مكتب الاس تقبال أ و أ ي مكتب أ

 ابعاده

  الاشخاص املعنيني يف ماكن  متنع الزوج من الاقرتاب من ماكن معل وكل أ ن تعطنيائية قضابماكنك ان حتصيل عىل حامية

 العمل نسخة من هذه الشهادة

 احتفظي بنسخة من شهادة امحلاية القضائية يف مكتبك حلاالت الطوارئ 

 آخر اذا اكن يدير عدة فروع وكنت تشعرين خبطر كبري اطليب  من صاحب العمل نقل اىل فرع أ
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 املساعدات املادية

  .احتفظي مببلغ نقدي يف حمفظتك يف مجيع ال وقات وقويم بفتح حساب خاص بك يف البنك 

 امحيل العمالت املعدنية معك يف مجيع الاوقات فقد تضطرين االتصال ابلهاتف العمويم 

  لضامن رسية االتصاالت اليت تقومني ابجراءها: طريقتانهناك 

 مع طريق معالت معدنية أ و بطاقة اتصال اما الهاتف العمويم اس تخدام -

 اس تخدام هاتف صديق  -

  هناكل مساعدات مادية هتدف دمعك انت واوالدك ومساعدتمك عىل الاس تقالل عن املعتدي. هذه املساعدات متوافرة من قبل

 مصادر حكومية وغري حكومية:

: اسعي للحصول عىل خمصصات الطوارئ من الكنائس أ و  امجلعيات اخلريية أ و الاجيار والرهن وفواتري الكهرابء واملاء -

الصليب ال محر. هذه املصادر س توفر كل املال ملدة شهر أ و اثنني ولكهنا لن متدك مبرصوف شهري. عىل املدى البعيد، 
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ع الاجار  والنفقة يف بند انتقيل للعيش عند احد افراد عائلتك أ و حاويل الزام املعتدي بدفاحبيث عن رشيكة سكن أ و 

 ك.اخلاصة بمن بنود امحلاية القضائية 

 انت واوالدك مؤهلون للحصول عىل الغذاء من بنك الطعام بغض النظر عن صفة الاقامة املنطبقة عليمك. اذا :الغذاء -

فهم مؤهلون للحصول عىل كوبوانت الطعام. قد تكونون مؤهلون عىل احلصول عىل  اكن اوالدك مواطنني امريكيني

 . TANF. انظري اىل الفصل املتعلق ابلـTANFمساعدات من الـ

أ وتركيب هجاز أ من يف املزنل يف بند من  أ قفال املعتدي بدفع تاكليف تغري يكنك ان تلزيم :حاجات وتعديالت ال مان -

 ك. يف بعض الاحيان، قد يمتكن الصليب الامحر من مساعدتك عىل هذه الامور ايضا. اصة باخلبنود امحلاية القضائية 

 املعتدي بدفع الفواتري أ ن تلزيم: قد تكونني مؤهةل للحصول عىل تعويض حضااي الاجرام أ و ابماكنك الفواتري الطبية -

 ك. اخلاصة بالطبية يف بند من بنود امحلاية القضائية 

 ول عىل للمساعدات املادية طويةل املدى مثل النفقة.قويم ابلنظر يف احلص 

  قويم ابلنظر يف احلصول عىل املنافع العامة املتوفرة الطفاكل املؤهلني. اعلمي انه يف بعض الاحيان ابماكنك أ نت أ ن تكوين مؤهةل

 . VAWAللحصول عىل هذه املنافع اذا مقت بتقدمي قضية جهرة حتت قانون 

 

 نصاحئ عامة للسالمة

  .صوري الاصاابت اليت تتعرضني لها اثناء العنف وقويم بتصوير أ ي مالبس يقوم املعتدي بمتزيقها أ و أ ش ياء يقوم بكرسها

آمن.  احتفظي بنسخ من هذه الصور يف ماكن أ

 الآن برتك املعتدي ناحتفظي ابدةل تثبت تعرضك لالعتداء )مثل املالبس املمزقة أ و صور لالصاابت( حىت لو كنت ال تفكري .

 ستساعدك هذه ال دةل عىل نيل حقوقك اذا غريت رأ يك يف املس تقبل.

  .احتفظي بنسخة لشهادة امحلاية القضائية معك يف مجيع ال وقات 

 .قويم بتغري روتني اعامكل اليومية يك ال يعرف املعتدي الاماكن اليت تتواجدين فهيا 
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 ستساعدك لك ي مثل االتصاالت الهاتفية أ و الرسائل اليريدية. احتفظي بسجل مفصل حول التعامالت اليت تمت بينك وبني املعتد

 ة نفسك للمحامك. هذه التفاصيل عىل هتيأ  

 اخلطوات القانونية

أ و اخلط الساخن اخلاص ابالغتصاب والاعتداء والفاحشة               (7233-799-800-1)ابخلط الساخن اخلاص ابلعنف ال رسي اتصيل 

أ و مبلجأ  أ و برانمج للخدمات القانونية للحصول عىل املساعدة. ابماكهنم اطالعك عىل حقوقك القانونية واملساعدات  (1-800-656-4673)

 احملامون واملدافعون املتواجدون يف منطقتك. املتوافرة كل و 

 

 امحلاايت القضائية املدنية

 املعتديس مترار السكن مع لني عىل حامية قضائية وحىت ان رغبت يف اكل ان حتص 

 حيق للمسجالت والغري مسجالت من النساء احلصول عىل امحلاية القضائية 

  ابماكن امحلاية القضائية حاميتك أ نت واوالدك من عنف املعتدي 

  لن يؤثر حصوكل عىل امحلاية القضائية عىل قضية الهجرة اخلاصة ابملعتدي ولن يمت ترحيهل 

  ل حد بنود امحلاية القضائية قد يمت ترحيهلولكن اذا مت اعتقال املعتدي بسبب انهتاكه 
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  ابماكن امحلاية القضائية طرد املعتدي من املزنل اذلي تعيشان فيه أ و حاميتك واوالدك ان قررمت الانتقال أ و حاميتك من العنف

 يف املس تقبل اذا قررت اس مترار العيش مع املعتدي

 ل وقاتاحتفظي بنسخة من شهادة امحلاية القضائية معك يف مجيع ا 

  يت:شهادة امحلاية القضائية للك من الآ سلمي نسخة من 

 ال هل وال صدقاء اذلين تقومني بزايرهتم ابس مترار 

 صاحب العمل 

 مدارس وحضاانت ال طفال 

 ماكن العبادة 

 الاشخاص اذلين قد تقررين العيش معهم لفرتات مؤقتة 

 مكتب الرشطة احمليل 

 تصال ابلرشطة لكام انهتك املعتدي احد البنود. ابماكنك فرض امحلاية القضائية عن طريق اال 

  القضاة والرشطة يف بعض يرتدد القضائية متنعه من التواصل معك. اذ ال تبادري ابالتصال أ و التواصل مع املعتدي اذا اكنت امحلاية

 .يةدموضوع امحلاية جبتأ خدين  مساعدتك اذا شعروا انك ال

  اذا ما زلت تشعرين ابخلطر اطليب من الرشطة وضع مزنكل يف قامئة املنازل املتعرضة للخطر واليت جيب مراقبهتا ابس مترار. يعين

 ضامن سالمتك.معك لذكل ان الرشطة س تكون عىل تواصل دامئ 

 خيارات الهجرة

 ك حىت لو كنت ال تزالني تعيشني مع املعتدياذا كنت مؤهةل لصفة اقامة معينة نتيجة للعنف اذلي تعرضت هل كل أ ن تقديم ملف 

 ان اجراءات قضاايVAWA  واعفاءات الزوجات املعنفات وتأ شريات حضااي الاجرام  لكها تسمح كل بتقدمي ملفك دون   للهجرة

 مساعدة أ و ع م املعتدي. 

  .ال يسمح لدلوةل توفري املعلومات عن ملفك للمعتدي يف اي من خيارات الهجرة السابقة 

  اذا اكنت صفة اقامتك احلالية متصةل بصفةاقامة زوجك ابماكنك احلصول عىل صفة اقامة مس تقةل عند ابالغك عن العنف اذلي

 تعرضت هل

  عليك الآن أ ن جتمعى املعلومات وال دةل الالزمة الثبات حقك ابحلصول عىل صفة اقامة معينة حىت لو كنت ال تفكرين برتك

 سيساعدك ذكل عىل الاس تقالل عن زوجك.  صول عىل صفة اقامة مس تقةل اذاحل املعتدي. كل ان تسعي وراء

 قضااي الاجرام

  العنف ال رسي بغض النظر عن صفة اقامهتمحتمي قوانني الوالايت املتحدة مجيع حضااي 
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  اتصاكل للحصول عىل املساعدة عندنطبقة عليك ال حيق للرشطة سؤاكل عن صفة الاقامة امل 

  (911للحصول عىل املساعدة اذا كنت تتعرضني للعنف )اتصيل ابلرشطة 

 انه من الاجرام رضب أ و رفس أ و صفع أ و هتديد فرد من افراد الارسة حىت لو حصل ذكل يف املزنل 

 ميكن حمامكة املعتدين اذا احلقوا ال ذى بأ حد أ فراد أ رسهتم 

 قانونية مس تقةل عن املعتدي يف الوالايت املتحدة.  لن  ان املسامهة يف حمامكة املعتدي قد يزيد من فرصة حصوكل عىل صفة اقامة

 تؤدي مساهامتك اىل ترحيل.

 راجعي ممارسات الرشطة والـDHS  .اخلاصة مبنطقتك مع أ حد برامج الهجرة أ و برامج العنف ال رسية احمللية 

 قوامئ هامة

 قامئة من ال مور اليت عليك اسطحاهبا معك عند تركك املعنكف

 صورة كل ولل والدك بطاقة هوية ذات 

 ال والدو أ نت  مكجوازات 

 شهادات ميالد ال طفال 

  أ والدكاخلاصة ببطاقات ال من الاجامتعي 

  ك اذا اكنت دليك واحدةاخلاصة ببطاقة ال من الاجامتعي 

  حاصلني علهيا  نمتاذا ك البطاقات اخلرضاء التابعة كل ولل والد 

 وغريها من الاحتياجات املال من أ جل املاكملات الهاتفية ووسائل النقل 

  طاقات الرصاف الآيلكتب البنك وبالش ياكت و  ودفاتر االئامتنبطاقات 

  أ والدكلكبار من العمل التابعة كل ول  رخ 

 واثئق الهوية اخلاصة ابلضامانت الاجامتعية 

 مفاتيح املزنل واملكتب والس يارة وأ ي واثئق ملكية 

 رخصة الس ياقة والتسجيل 

  أ والدكاخلاصة بك وبالتأ مني ال دوية الرضورية والسجالت الطبية وأ وراق 

  التطعمي اخلاصة بأ والدكجسالت السجالت الطبية و 

 ك بيعهابعض ال ش ياء المثينة اليت ابماكن 

  أ ي معلومات خاصة خبدمات العنف ال رسيدفاتر الهواتف والعناوين و 

  كتب واليراني ال ال لعاب املفضةل دلى ال طفال و 

 ممتلاكتك اخلاصة اليت قد ال تريدين التفريط فهيا مثل الصور واجملوهرات والهدااي 

 قامئة من ال مور اليت تثبت انك تتعرضني للعنف وانه يؤثر عليك وعىل أ والدك
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 نسخ من تقارير الرشطة 

 نسخ من التقارير الطبية 

 جسالت املستشفى حول اصاابت العنف الارسي اذلي تعرضت هل 

  شهادة امحلاية القضائية احلالية والسابقةنسخ من 

 صور من الاصاابت اليت تعرضت لها 

 املالبس املمزقة وال ش ياء املكسورة 

 دفرت يومياتك 

 اسامء املالجأ  اليت ذهبت لها 

 حلديث أ سامء وعناوين وأ رقام هواتف الاطباء واملمرضات والاستشاريني والاطباء النفس يني واملوظفني الاجامتعيني اذلين مقت اب

 معهم أ و ابحلصول عىل العالج مهنم 

 مني والقضاة اذلين يعلمون عن العنف ال رسي اذلي تعرضت هلاوين وأ رقام هواتف الرشطة واحملاأ سامء وعن 

 ال طفال نفقة قامئة من ال مور اليت ستساعدك عىل احلصول عىل 

 رمق ال من الاجامتعي اخلاص ابملعتدي 

  احلايلراتب املعتدي شهادة نسخة من 

 امس أ و عنوان أ و رمق هاتف صاحب معل املعتدي 

  اخلاصة ابملعتدي التابعة للس نوات الثالثة السابقة  املس تحقة الرضائبنسخة من جسل 

 دليل أ ن املعتدي هو وادل أ طفاكل 

 قامئة من ال مور اليت حتتاهجا النساء املؤهالت للحصول عىل حلول جهرة

  ك ول والدكاخلاصة برخ  العمل و البطاقة اخلرضاء و اس امترة طلب تأ رشية و غريها من ال وراق اخلاصة ابلهجرة 

 نسخ من أ ي واثئق مت تسلميها للـDHS 

 وشهادة الزواج الراهن رخصة زواج 

  أ وراق الطالق التابعة ل ي زجية سابقة خاصة بك أ و بزوجك 

 امليالد وشهادة التبين  ةشهاد 

 اجلوازات والـI-94  )أ والدك اخلاص بك وب)جسل دخوكل الوالايت املتحدة 

  زوجكس اخلاصة بيي والبطاقة اخلرضاء وشهادة التجن الاجامتع سخ من شهادة امليالد وبطاقة التأ منين 

  رمق الـ"اكتيبA املتواجد عىل البطاقة اخلرضاء ورخصة العمل وشهادة التجنيس اخلاصة بزوجك " 

  تعلقة بأ رستك م احملامك اخلاصة بأ ي قضاايأ وراق 

 صور العرس ودعاوي العرس وأ ي رسائل حب مت تبادلها بينك وبني زوجك 

  صور عائلية مقمت بتصويرها اثناء الرحالت أ و أ عياد امليالد أ و غريها من املناس بات العائلية 
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  أ وراق تثبت انك عشت يف الوالايت املتحدة مع زوجك 

 م هواتف ال شخاص اذلين يعرفونك وزوجك ويعلمون أ نكام عش مت يف مزنل واحد وانك تعرضت للرضب أ سامء وعناوين وأ رقا

 والرضر

 املتعلقة بأ ي حساب مرصيف مشرتك نسخ من الواثئق 

 بطاقة هوية حتتوي عىل امسك اثناء الزواج 

 التأ مني اليت تغطي حياتك وحصتك أ نت وزوجك وال والد بوليصات 
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 ميروك!

قد خطيت اخلطوة ال وىل يف مواهجة العنف ال رسي نتيجة بقراءتك لهذا الكتيب. اخلطوة القادمة تلزمك ابالتصال للحصول عىل املساعدة 

 من املتخصصني.

 ال رقام الهاتفية املهمة

 الرشطة:

 اخلط الساخن:ا

 ال صدقاء:

 املالج :

للحصول عىل املساعدة عىل االتصال مبدافع حميل حلقوق املرأ ة املعنَّفة أ و مبحايم جهرة اتصيل للحصول عىل املساعدة اتصيل عىل هذه الارقام: 

 عىل هذه الارقام:

 اخلط الساخن حلاالت العنف ال رسي

1-800-799-7233 

1-800-787-3224 (TTY) 

 توجد دلهيم املرتمجون املتخصصون ابلكثري من اللغات

 املاكملة جمانية. اتصيل يف أ ي وقت.

  911—الرشطة

 اتصيل ابلرشطة اذا شعرت انت واوالدك ابخلطر. اذا سأ كل الرشطي عن صفة الاقامة اخلاصة بك لست مضطرة لالجابة.

  911—الطوارئ الطبية

 عىل غرفة الطوارئ اخلاصة بأ ي مستشفى توفري اخلدمات كل بغض النظر عن تأ مينك الصحي وصفة الاقامة اخلاصة كل

 ي احمليل:برانمج العنف ال رس 

 واكةل اخلدمات القاونية احمللية:

 توفر الش بكة الوطنية للنساء املعنَّفات املساعدات التقنية للمتخصصني العاملني مع املغرتابت املعنَّفات

العاملني مع املغرتابت من املشجع أ ن يقوم احملامون واملدافعون وموظفي اخلدمات الطبية وموظفي اخلدمات الاجامتعية واملوظفني احلكوميني 

حمدثة ومطلعة عىل الفروقات الثقافية وادلينية. الارقام الآتية لن توفر  للحصول عىل مساعدات تقنية ةاملعنَّفات ابالتصال ابملؤسسات التالي

 مساعدات ونصاحئ قانونية مبارشة للمعنَّفات:

The Immigrant Women Program of Legal Momentum 

at (202) 326-0040 Tel., (202) 589-0511 Fax, email iwp@legal momentum.org 

www.asistaonline.orgat  ASISTA 

The Family Violence Prevention Fund 

leni@endabuse.org8991 Fax, email -8900 x 16 Tel., (415) 252-At (415) 252 

ال توفر هذه املؤسسات أ ي مساعدة قانونية أ و طبية أ و مادية كل بشلك مبارش لكن ابماكهنا توجهيك اىل لالتصال ابالماكن املتخصصة. كل 
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