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 تعلمي حقوقك

 كتابة: آٓليشا اكرا و لزييل ٔآورلوف     

 �رمجة: فاطمة الهامشي 

 ال حيق ٔ��د ٔآن يؤذيِك ٔآو يؤذي ٔآوالدِك بأٔية طريقة

� احلق يف ٔآن �شعري �ٔ�مان يف مزن� و� احلق يف ان ترتيك اي خشص او ٔآن خترجيه من مزن� يف �ال تعرضك للعنف اجلسدي 

 او العاطفي او اجلنيس بغض النظر عن صفتك القانونية 

 ماهو العنف أ�رسي ؟

العنف أ�رسي هوعنف حيصل يف احلارض ٔآو املايض بني قرينان جتمعهام �القة ما سواء اكنت هذه العالقة زواج ٔآو �القة ما قبل الزواج 

بني امرٔآة ور�ل ٔآو رش�اكن من نفس اجلنس ٔآو �القة ٔآرسية فقد �كون املعتدي ٔآب ٔآو ا�ن. العنف أ�رسي قد حيدث يف املزنل او يف اي 

بني اش�اص يف �ا� انفصال ٔآو طالق. وقد حيصل هذا العنف يف �القة �ائلية ٔآو محمية ، عندما يفرض �ىل خشص لتغيري ماكن اخر  ٔآو 

ا�لبيته و الضحية يف والتحمك ٕاس�تغالل هيدف ا�ي واملتكرر املؤذي السلوك ذ� ٕانهسلوكه نتي�ة للهتديد ٔآو إالعتداء من قبل الرشيك. 

 ا�هتديد ٔآو العزل ٔآو التخويف ٔآو �عتداء. �كون جسدي او لفظي وقد يعين 

يف �ال تعرضك اىل عنف يف مزن� ا�لمي انك لست و�دك ٕاذ تعاين لك ا�متعات من حوادث العنف أ�رسي ٕاال ٔآنه يف معظم احلاالت 

 . �كون هذه احلوادث خمفية

ن املهم ان نتدركني انك مل تتعريض � �سبب خطأٔ ار�كبته العنف أ�رسي �زداد سوء مع مرور الزمن وال يتالىش او يتغري دون معاجلة و م 

�ام قال � املعتدي تذ�ري ٔآن  .فهو جمرد طريقة �س�ت�د�ا املعتدي للس�يطره �ليك. العنف أ�رسي هو جرميه يف الوال�ت املت�ده أ�مري�يه

�  .كثريون �س�تطيعون ٔآن يقدموا � املسا�دةالعنف ا�ي تتعرضني � خطا يف حقك وتو�د وسائل كثريه �سا�دك �ىل تفاديه ؤآ�س 

س�ي�اول هذا الكتيب ٔآن  .ٔآن حتصيل �ىل مسا�دة لتجنب العنف العائيل حىت لو مل �كوين متوا�دة يف الوال�ت املت�دة �شلك قانوين

 يوحض � �يفية احلصول �ىل امحلاية دون  ٔآن تتعريض لٕالبعاد.
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من حضا�  85%ٔآن  2001و  1998ي مه من النساء، ٕاذ و�دت �حصائيات احلكوية لعام ومبا ان معظم ا��ن يتعرضون للعنف أ�رس  

العنف أ�رسي مه من النساء، س�يو�ه هذا الكتيب خطابه اىل النساء حول �يفية التغلب �ىل العنف ا�ي يتعرضون � من قبل الر�ال. 

 وهذه احلقوق متوفرة للر�ال والنساء �سواء.   ا�لموا ٔآن ما يورد يف هذا الكتيب ينطبق �ىل مجيع ٔآنواع العالقات

 ٔآوهام و حقائق حول العنف أ�رسي

 .  ومه: العنف العائيل حيدث فقط يف ٔآوساط العائالت �مري�ية

تصديق أ�وهام حول العنف أ�رسي  . : حيدث العنف يف عوائل من لك اجلنس�يات و النوعيات و ا���ت و الطبقات و �لواناحلقيقة

 متنع النساء املغرت�ت من احلصول �ىل املسا�ده الىت حيتجن ا�هيا

 : العنف أ�رسي هو ٔآمر �اص �ٔ�رسة.ومه

:العنف أ�رسي جرمية وحيق � احلصول �ىل املسا�دة وامحلاية و�س�تفادة من ٔآي �دمات توفر ٔ�ي حضية اعتداء جسدي احلقيقة

 .ذه ا�و�ٔآو�نيس يف ه

 ومه: ا� ٔآقمي يف الوال�ت املت�ده �مري�ية �شلك �ري قانونية  �� ال اس�تطيع  احلصول �ىل املسا�دة و امحلاية من العنف أ�رسي.

العنف : �س�تطيع مجيع النساء ومن مضهنن الاليت تعشن يف الوال�ت املت�ده �شلك �ري قانوين، احلصول �ىل املسا�دة و امحلايه من احلقيقة

أ�رسي. ٕاذ لهن احلق يف �س�تفادة من �دمات اي مل�أٔ للحاميه او ٔآي مجعية حلقوق املرٔآة، وهذه امجلعيات ال �سأٔ� عن اوراق الهجره و 

ال تبلغ السفاره عن وضعيتك القاونينة، و�ماكهنا ايضا ان تطلب ٔآمر حامية قضائية او ان تتصل �لرشطه ٔآو �لطوارئ من ٔآ�ل مسا�دتك. 

  هذه امجلعيات يقدمون املسا�ده للمهاجرات من النساء دون السؤال عن صفة اقامهتن.لك

 ومه: من السهل �دا �ىل املرٔآة ان ترتك الشخص ا�ي يعتدي �لهيا.

اوالدها، : ان �رك املعتدي صعب للغاية. فقد �كون الضحية �ائفه �دا من القتل او الرضب، ٔآو �ري قادرة �ىل �نفاق �ىل نفسها و احلقيقة

او حريصة �ىل احملافظة �ىل مشل العائ�، او �ائفة من اضطهاد ا�متع لها او  �اه� عن وجود مجعيات ل�فاع عهنا ، لك هذه �مور 

 �شلك عوائق متنع املرٔآة من �رك املعتدي.

 جرة.ومه :س�يحصل املعتدي �ىل حق حضانة أ�طفال يف �ني مغادريت املزنل ٔ�نين ال ٔآم� ٔآوراق اله

: يف العموم، ٕان القايض يف مثل هذه احلاالت �مت حبامية أ�طفال وتقد�ر مصاحلهم، لهذا فٕان العنف أ�رسي يعد من أ�س�باب اليت احلقيقة

 �ادة ما حتول دون حصول أ�ب �ىل حق احلضانة. 

 انواع املسا�ده اليت ميكن للنساء املغرت�ت احلصول �لهيا
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التالية حىت لو مل �كن �يك صفة ٕاقامة قانونية يف الوال�ت املت�دة ٔآوٕان اكنت صفة إالقامة املنطبقة �ليك ميكنك احلصول �ىل اخلدمات 

 مرتبطة بتأٔشرية العمل التابعة لزو�ك:

 املسا�ده من امجلعيات النسائيه اليت تعمل �ىل مقاومة العنف ضد املرٔآه . 

 حاميه قضائية من احملمكه 

 حضانة و نفقة �والد  

  دة الرشطهمسا�  

 دمات الطوارئ الطبية� 

 القبض �ىل املعتدي 

  يف �ال اكن اوالدك �املني لل�نس�يه �مري�يه  املنافع العامة 

  مسا�دات الرشطه املتوافرة  للمغرتبني

اذا اردمت الرحيل. من املمكن  العنف أ�رسي �ري قانوين و �س�تطيع الرشطه اخرا�ك انت و اوالدك من املزنل وٕايصالمك اىل ماكن آٓمن

من املمكن اطالق رسا�ه بعد ساعتني  ٔآيضا ان يمت القاء القبض �ىل زو�ك عند تعرضه �. يف �ال مت القبض �ىل زو�ك 

ٕالعطاءك الوقت الالزم  للجوء اىل ماكن آٓمن.تذ�ري ٔآن تطليب من الرشطي كتابة تقر�ر حول احلادثة و اطليب احلصول �ىل رمق التقر�ر 

امس و رمق هوية الرشطي ا�ي قام �كتابته. اذا اكن الرشطي ال جييد العربية اطليب االتصال مبرتمج. لن يقوم الرشطي �ٕالبالغ عنك و 

ولكن �ىل العموم، جيب �ليك استشارة متخصص ليك تطلعي �ىل اخلدمات واحلقوق املنطبقة �ليك او عند ٔآي سفارة.  DHSعند الـ

تخصص رضوري �دا لتفادي ابعادك من الوال�ت املت�دة ٔآو لضامن ار�ا�ك اىل د�رك �سالم. . ٕان االتصال مب VAWAحسب 

  ننصح ٔآن تقويم بذ� فورا.

 اخليارات املتوفرة للنساء املغرت�ت املتعرضات للعنف والاليت �ردن احلصول �ىل صفة ٕاقامة يف الوال�ت املت�دة:

  VAWAننب ) حسب قواSelf Petitionعريضة ال�س خشيص (  -1

 لزو�ة املتعرضة للعنفاعفاء ا  -2

 (بعد بدٔآ اجراءات إالبعاد) VAWAإالعفاء عن الرتحيل حسب قوانني  -3

  )U Visa( تأٔشرية حضا� إالجرام -4

 اللجوء القامئ �ىل اجلندرة (اجلنس/النوع) -5

 )T-Visaتأٔشرية حضا� الت�ارة البرشية ( -6

 لهيما�صصة لٔ�طفال املتبنون املعتدى � VAWAقوانني ـ -7

 VAWA 2005يتضمن حام�ت �اصة حتت قوانني و  (Special Immigrant Juvenile Status)صفة إالقامة اخلاصة �لصغار  -8

 International Marriage(القانون املنطبق �ىل النساء الاليت تعرفن �ىل ٔآزوا�ن من �الل ٔآ�د واكالت الزواج ا�ولية  -9
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Broker Regulation Act Protection( 

 مالحظة: هنا� حقوق �اصة �لكوبيون والهايتيون والنياكراغويون مل يمت �رمجهتا اىل اللغة العربية. اذا كنت من مواطين ٔآ�د هذه ا�ول
 ارجعي اىل النس�ة �جنلزيية من هذه الكتيب. 

 : VAWA) حسب قواننب Self-Petitionتقدمي عريضة ال�س خشيص ( -1

 VAWAلقوانني وفقًا   قدمي طلب خشيص لٕالل�س-

املغرتبون من حضا� العنف �رسي، �لسامح هلم للحصول �ىل إالقامة ا�امئة يف الوال�ت  (Self-Petition)حيمي تقدمي إالل�س الشخيص 

 املت�دة دون احلا�ة �مع املَُعِنف سواء اكن زو�ًا ٔآو ٔآً�.

 ؟ VAWAمن ميكنه طلب ٕال�س خشيص وفقًا لقانون 

 مخس متطلبات ينبغي اثباهتا قبل التقدمي. ٔآنظري ٕاىل النقاط ا�ٓتية مع العمل ٔآن هنا� بعض �س�تثناءات:يو�د 

 الزواج من مواطن ٔآمر�يك ٔآو من مقمي قانوين دامئ: .1
a( :ليك ٔآن تثبيت ٔآنك مزتو�ة ٔآو كنت مزتو�ة �الل الس�نتني املاضيتني من مواطن ٔآمر�يك ٔآو من مقمي قانوين دامئ� 

i. �للتقدمي حىت لو مات زو�ك أ�مر�يك اجلنس�ية �الل الس�نتني املاضيتني   ٔآنت مؤه 
ii. ٔآنت مؤه� للتقدمي حىت لو فقد زو�ك صفة إالقامة �سبب ممارس�ته العنف أ�رسي 

b(  بيولو�،  21�ماكن أ�طفال ا��ن تقل ٔآعامرمه عن) س�نة ٔآن يقدموا ٕال�سًا بصفهتم الشخصية ٕاذا اكن أ�ب املَُعِنف
 ٔآو زوج أ�م) �الل الس�نتني املاضيتني مواطن ٔآمر�يك ٔآو مقمي قانوين دامئ.متبين، 

c(  تقدمي ٕال�س خشيص ٕاذا اكن ٕ�ماكهنم إالثبات  25س�نة  �ىل ٔآن تقل عن  21�ماكن أ�والد ا��ن يت�اوز ٔآعامرمه عن
 ٕان العنف أ�رسي ا�ي تعرضوا � هو سبب تأٔخرمه عن تقدمي طلب إالل�س.

 

 زوا�ك صادقا:ٕاذا اكن  .2
a( ينبغي ٕاثبات بأٔنِك ال هتدفني من زوا�ِك لل�داع هبدف احلصول �ىل صفة إالقامة 
b(  .ماكنك تقدمي الطلب ٕاذا اكن زو�ِك املَُعِنف مزتو�ًا من امرٔآة ٔآخرى ، واكن زوا�ِك به قامئًا �ىل الصدق�ٕ 

 

 العيش املشرتك يف مزنل وا�د: .3

ٔآو فواتري ٔآو ٔآية خطا�ت مرس� من ما� السكن ٔآو اجلريان �ىل عنوان  �كفي يف هذا الشأٔن توفري رسائل ٔآو بيا�ت •
 املزنل تفيد وجود مثل هذا العيش املشرتك مع املُِعنَف يف سكن وا�د.

 

 ٕاذا مت إالعتداء �ليك جسد� ٔآو �نس�يا ٔآو مت معاملتك بقسوة: .4
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ٔآو اجلنيس ٔ�ن العنف أ�رسي قد �كون تذ�ري بأٔنِك س�تظلني مؤه� للتقدمي حىت وٕان مل تتعريض لٕالعتداء اجلسدي  •
 نفيس ٔآو ذهين ٔآو �اطفي ٔآو لفظي ٔآو قد يتعلق خبالفات حول الهجرة.

 

 ٔآنت امرٔآة ذات ٔآ�الق وقمي محيدة: .5

قد ال �سقط حقِك يف تقدمي الطلب عند  ٕاقرتافِك ٔآنِت ٔآو ٔآ�د ٔآطفاِ� للجرمية ، ٕاذا ٔآمكن ٕاثبات ٔآن ت� اجلرمية يه  •
 لعنف املزنيل، �ري ٔآنه ينبغي عرض أ�مر �ىل حمام قبل تقدمي هذا الطلب نتاج لكونِك حضية ل 

 

ال �س�توجب منِك ٔآو ٔ�طفاِ� العيش يف الوال�ت املت�دة لتكوين مؤه� للتقدمي.  �ري ٔآنه ينبغي عرض أ�مر �ىل حمام قبل تقدمي هذا 

 الطلب يف مثل هذه أ�حوال.

 اعفاء الزو�ة املتعرضة للعنف -2

بعض النساء املتعرضات للعنف مزتو�ات من ر�ال قد قاموا بتقدمي ٔآوراق ملكتب الهجرة �لنيابة عهنن.  ٔآنت �ام� لصفة ٕاقامة مؤقتة ٕاذا 

بعد ٔآقل من سنتان من   DHSكنت مزتو�ة من مواطن ٔآمر�يك وقد قام زو�ك بتقدمي مثل هذه أ�وراق واجري� املقاب� الالزمة مع 

ة إالقامة هذه تنهتيي بعد سنتان من حصو� �لهيا. �ليك وزو�ك ٔآن تقدموا عريضة لطلب �قامة ا�امئة بعد مرور هاتني زواجكام. ٕان صف

 الس�نتني. 

ٕاذا رفض زو�ك مسا�دتك �ىل التقدمي �ىل هذه العريضة فباماكنك احلصول �ىل �عفاء املنطبق �ىل الزو�ات املتعرضات للعنف من 

 الوال�ت املت�دة �شلك قانوين. ٔآنت مؤه� لهذا �عفاء اذا انطبقت �ليك أ�مور التالية: ٔآ�ل ٔآن تبقي مقمية يف 

 ٔآنت �اص� �ىل البطاقة اخلرضاء اليت تدوم لسنتان .1

 قد تعرضت ٔآنت ٔآو ٔآطفا� ٕاىل العنف أ�رسي .2

 ميكنك ٕاثبات ٔآن زوا�ك اكن قانوين .3

ري حىت انهتاء السنتان ولن يدرك املعتدي ٔآنك مقت �لتقدمي ٕاذ تمت هذه � ٔآن تقديم �ىل طلب اعفاء يف ٔآي وقت. ال جيب ٔآن تنتظ

أ�مور �رسية  �مة. � ٔآن تقديم يف مجيع احلاالت سواء كنت ال �زالني تعيشني يف مزنل املعتدي ٔآو كنت قد حصليت �ىل الطالق منه. 

 اتصيل مب�ايم جهرة ٔآو جبمعية متخصصة من ٕا�ل احلصول �ىل املسا�دة.

 امحلاية من �بعاد– VAWAلتقدمي �ىل اعفاء من الرتحيل حسب ـا -3

) �ىل الرمغ DHSيف بعض أ�حيان، يمت �بالغ عن املغرت�ت من قبل ر�ال معتد�ن �لهين فيمت القبض �لهين من قبل ادارة ٔآمن ا�و� (

احلصول �ىل �قامة القانونية عن طريق "�عفاء من من �وهنن مؤهالت للحصول �ىل اعفاء عن الرتحيل. �ماكن مثل هؤالء الض�ا� 

 الرتحيل." ٕان هذه الوس�ي� متوفرة � ٕاذا اكنت تنطبق �ليك أ�مور ا�ٓتية:
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 ٕاذا كنت تعيشني يف الوال�ت املت�دة ملدة ثالثة س�نوات و�شلك مس�متر -

 ٕاذا كنت متوا�دة يف الوال�ت املت�دة �اليا �شلك �ري قانوين -

 و ٔآطفا� ٕاىل العنفٕاذا تعرضت ٔآنت آٔ  -

 جيب ٔآن تنطبق الصفات ا�ٓتية �ىل املعتدي: -

 هو  زو�ك �اليا ٔآو يف السابق وهو  مواطن ٔآمر�يك ٔآو مقمي دامئ •

هو  ٔآ�د ٔآفراد ٔآرستك سواء اكن ويل ٔآمر ٔآو زوج لويل أ�مر  وهو مواطن ٔآمر�يك ٔآو مقمي دامئ يف �ني �ونك ال تبلغ  •

 س�نة 21من العمر ال

  ٔآو مقمي دامئ وهو يعتدي �ىل ٔآطفا�هو مواطن ٔآمر�يك •

 ٕاذا كنت تعرضت لٕالعتداء يف الوال�ت املت�دة -

 جيب ٔآن تثبيت ٔآن الرتحيل س�يلحق الرضر بك وبأٔوالدك -

س�نة  21س�يقوم القايض ٕ�عفاءك من الرتحيل ومن�ك صفة إالقامة ا�امئة ٕاذا كنت مؤه�، وس�يحصل ٔآوالدك ا��ن ال يبلغون من العمر الـ

نوا يعيشون يف الوال�ت املت�دة ٔآو يف اخلارج �ىل حق �قامة معك يف الوال�ت املت�دة لفرتة مؤقتة حىت تقومني �لتقدمي �ىل سواءا اك

 صفة ٕاقامة قانونية هلم. 

الواردة يف هناية  ملحوظة: ميكن �رحي� اذا مت رفض قضية الغاء �بعاد. اذا كنت معن�فة انتفل ملفك اىل اجراءات �بعاد اتصيل �ٔ�رقام

هذا الكتيب للحصول �ىل مسا�دة حمايم للهجرة مطلع �ىل خيارات الهجرة املتوفرة لض�ا� العنف أ�رسي وذ� قبل ٔآن تصل قضيتك اىل 

 قايض الهجرة. 

  )U Visaالتقدمي للحصول �ىل تأٔشرية حضا� إالجرام ( -4

وقعت حضية ٔ�نواع حمددة من جرامئ العنف مثل العنف املزنيل ٔآو إالغتصاب ٔآو ٕان مل �كن مس�تحقًا لتقدمي طلب ٕال�س ذايت ، �ري ٔآنك 

إالعتداء اجلنيس ٔآو �جتار البرشي ٔآو إالختطاف ، ٔآو تعرضت ٔ�ية جرمية عنف ٔآخرى من قبل غريب ٔآو رشيك ٔآو صديق ، زوج ، 

 �رتاب إالخرى مثل تأٔشرية "يو فزيا".زميل ٔآو صاحب معل ٔآو ٔآي خشص آٓخر ، فعندها س�تكون مؤهًال للحصول �ىل �دمات االٕ 

  من مه املؤهلون للحصول �ىل تأٔشرية "يو فزيا"؟

 من ٔآ�ل تأٔه� للحصول �ىل "يو فزيا" �ليك توفري إالثبا�ت ا�ٓتية عند التقدمي:  

 ٕاذا كنت حضية ٔ��د جرامئ العنف وتعرضت �سببه ٕالساءة جسدية ٔآو ذهنية ملحوظة .1
 ثل ذ� إالعتداء�يك معلومات تثبت تعرضك مل  .2
 اجلرمية مت ار�اكهبا دا�ل الوال�ت املت�دة ٔآو تتعدى القوانني يف الوال�ت املت�دة .3
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ٕاذا اكن لبقائك فائدة يف حتقيق ٔآوقضية قانونية معينة. ؤآمكن ملندوب رمسي للحكومة أ�مر�كية الترصحي �ىل ٔآن لوجودك  .4
فدرالية يف البالد رضوري للتحقيق يف قضية قانونية معينة سواء اكن مثل هذه الفائدة لسلطات تنفيذ القانون احمللية ٔآو ال

 ذ� يف املايض ٔآو احلارض ٔآو املس�تقبل.
ٔآن صفة إالقامة اخلاصة �شخص املعتدي ال تؤ�ر �ىل تأٔهي� لتقدمي تأٔشرية "يو فزيا". وميكنك � تضمني زو�ك ؤآطفا�  .5

 يف طلبك �ىل هذه التأٔشرية
 

 جلندرة (اجلنس/النوع)اللجوء القامئ �ىل ا -5

يف بعض أ�حيان قد �كون النساء املعن�فات مؤهالت للحصول �ىل القامئ �ىل اجلندرة. ان احلصول �ىل مثل هذا اللجوء صعب �دا فعليك 

 ٔآن تطليب مسا�دة حمايم يك تمت العملية من دون الكثري من التعقيدات.

ذ� ٔآنه �ليك ٔآن تثبيت ٔآنك ختشني الرجوع ٕاىل د�رك خوفا من �ضطهاد ٔآو يف البداية جيب ٔآن تثبيت للسلطات ٔآنك الجئة ويعين 

التعذيب ٔآو إالغتصاب ٔآو العنف أ�رسي ٔآو اخلتان ٔآو �ريها من ٔآشاكل �عتداء. �ليك ٔآن تثبيت ٔآنك س�تعانني من مثل هذه أ�مور 

ية. �ٕالضافة �ليك ٔآن تثبيت ٔآن هذا �ضطهاد يمت من قبل �سبب عرقك ٔآو د�نتك ٔآو �نسيتك ٔآو ان�ءك مجلا�ة معينة ٔآو آٓراءك الس�ياس� 

دومك ا�و� اليت تنمتني ٕا�هيا و ٔآن سلطات  ت� ا�و� �ري راغبة يف توفري امحلاية �. يف العموم، � ٔآن تقديم �ىل اللجوء بعد س�نة من ق

 ٕاىل الوال�ت املت�دة.

ٕايضا ٕاذا �ن قد تعرضن لالعتداء يف دا�ل  U Visaن مؤهالت للحصول �ىل ـقد �ك بعض النساء املؤهالت للجوء القامئ �ىل اجلندرة

�دود الوال�ت املت�دة. مثال �ىل ذ� قد �كون حضا� العنف أ�رسي الاليت تعرضن لعنف من معتدي يف الوال�ت املت�دة اكن مرافقا 

ا�دة حمايم يك تمت �جراءات من دون الكثري من لهن من بالدهن. ان احلصول �ىل مثل هذا اللجوء صعب �دا فعليك ٔآن تطليب مس

 التعقيدات.

 )T Visaالتقدمي �ىل تأٔشرية حضا� الت�ارة البرشية ( -6

ٔآذا مت اجبارك �ىل ا�ئ للوال�ت املت�دة ٔآو �دا�ك �ىل قبول معل يف وظيفة ال ميكنك �ركها فقد �كونني من حضا� الت�ارة البرشية، 

 اليت تعطيك حق إالقامة يف الوال�ت املت�دة ملدة ٔآربع س�نوات.  T Visaلحصول �ىل عندها قد �كونني مؤه� ل

  ما يه الت�ارة البرشية؟

�اما من العمر. قد يعين ذ�  18جتارة اجلنس اليت تمت �وافع جتارية عن طريق �جبار ٔآو اخلداع ٔآو إال�راه ٔآو اس�تغالل خشص ال يبلغ الـ

 ٔآيضا ٔآنه متت معلية توظيف ٔآو اس�تضافة ٔآو نقل ٔآو الزتويد �ملؤن ٔآو  احلصول �ىل اخلدمات من عام� معينة عن طريق �جبار ٔآو ��راه

 اخلداع فيمت اخضاع العامل واس�تعبادمه ٔآو ربطهم ��يون.  ٔآو

 : T Visaجيب ٔآن تنطبق �ليك أ�مور ا�ٓتية يك �كونني مؤه� للحصول �ىل 

 جيب ٔآن �كونني حضية للت�ارة البرشية يف السابق ٔآو احلارض -
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لشاملية ٔآو  يف مرفأٔ دخول عند قيامك �بالغ جيب ٔآن �كونني متوا�دة يف الوال�ت املت�دة ٔآو ساموا أ�مر�كية ٔآو جزر مار�� ا -

 السلطات

�اما جيب ٔآن �كونني مس�تعدة ملسا�دة السلطات �ىل التحقيق يق قضية الت�ارة البرشية اليت مقت  18ٕان كنت تبلغني من العمر الـ -

 �البالغ عهنا 

  اعفاء من هذا الرشطٕاذا كنت قد تعرضت لصدمة �اطفية ٔآو جسدية متتعك من مسا�دة السلطات فقد حتصيل �ىل •

 للحصول �ىل اعفاء جيب ٔآن تثبيت ٔآنك قد تتعرضني خلطر �بري ٕاذا مقت مبسا�دة السلطات  •

�ىل رخصة معل يف الوال�ت املت�دة كام ٔآهنم حيصلون �ىل منافع �امة معينة تنطبق �ىل الالجئني. ميكن  T Visaينال احلاصلون �ىل ـ

حامية  T- Visaس�نوات. ميكن حلاميل الـ 3ٔآن يصبح مقمي دامئ ٕاذا �اش يف الوال�ت املت�دة و�شلك مس�متر ملدة  T Visaلل�اصل �ىل ـ

اخلاصة هلم. ٔآفراد العائ� املؤهلون ملثل هذا   T-Visaافراد �ائلهتم الساكنني يف �ارج الوال�ت املت�دة عن طريق التقدمي للحصول �ىل ـ

ان يقدموا T Visa�اما. ٕ�ماكن البالغني من �اميل  18لطلب و ٕاخوانه و ٔآخواته ا��ن ال يبلغون من العمر الـا احلق مه ٔآولياء امور مقدم

 من ٔآ�ل ٔآطفاهلم ؤآزوا�م ليعيشوا معهم يف الوال�ت املت�دة. T Visa  طلب

 ا�صصة لٔ�طفال املتبنون املعتدى �لهيم VAWAٔآحاكم قانون ـ -7

�زيل ما يلزم مثل هؤالء أ�طفال �ىل البقاء مع ٔآولياء أ�مور املعتد�ن،  لٔ�طفال املتبنون املعتدى �لهيم ا�صصة VAWAٔآحاكم قانون ـ

وتعطهيم حق إالقامة يف الوال�ت املت�دة حىت لو مل متر سنتان من وقت تبنهيم. �ىل الطفل ٔآن �كون متعرض للعنف أ�رسي ٔآو لقسوة 

 ر من ٔآفراد أ�رسة. مفرطة من قبل ويل أ�مر ٔآو ٔآي فرد آٓخ

  (Special Immigrant Juvenile Status)صفة إالقامة اخلاصة �لصغار  -8

ٔآنت مؤهل للحصول �ىل اقامة دامئة يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕاذا كنت تتعرض للعنف أ�رسي ٔآو لٕالهامل ٔآثناء �ونك يف الوال�ت 

س�نة.  سيمت نز�ك من حضانة ٔآولياء أ�مور املعتد�ن يف هذه احلا� وسيمت وضعك حتت حامية ٔآ�د  21املت�دة وٕان مل تبلغ من العمر الـ

لية اليت س�تقوم �لبحث عن عوائل لر�ايتك وتبنيك. �ىل القضاء ٔآن يقمي ٕان اكن من مصلحتك الرجوع ٕاىل د�رك. هنا� امجلعيات احمل 

 حام�ت قانونية حتد من تواصل الطفل مع ٔآولياء أ�مور املعتد�ن يف �ال حصو� �ىل صفة إالقامة اخلاصة �لصغار. 

 ل ٔآ�د واكالت الزواج ا�ولية النساء الاليت تعرفن �ىل ٔآزوا�ن من �ال -9

ة �هين النساء الاليت تعرفن �ىل ازوا�ن احلاملني لل�نس�ية أ�مر�كية ٔآو صفة إالقامة ا�امئة يف آٓمر�اك  من �الل ٔآ�د واكالت الزواج ا�ولي
ر عن �يفية تعرفهن �ىل ٔآن حيصلن �ىل ٔآمر حامية قضائية ومسا�دة الرشطة و�دمات املالجئ ومراكز ماكحفة العنف أ�رسي بغض النظ

الزوج ٔآو اخلطيب املعتدي. لهن احلقوق نفسها اليت حتصل �لهيا �ريهن من النساء املغرت�ت. كام ٔآهنن ميلكن حق �طالع �ىل الس�ل 
 �جرايم اخلاص �ملعتدي �ٕالضافة ٕاىل �طالع �ىل ٔآي ٔآمرحامية قضائية قد طبقت ضده يف املايض. 

مة اذا كنت من النساء الاليت تعرفن �ىل ازوا�ن احلاملني لل�نس�ية أ�مر�كية ٔآو صفة إالقامة ا�امئة يف آٓمر�اك  � احلصول �ىل صفة اقا
 واذا انطبقت �ليك أ�مور ا�ٓتية:) Fiancée Visaمن �الل ٔآ�د واكالت الزواج ا�ولية ٔآو كنت حتت تأٔشرية اخلطوبة (
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 تأٔشرية اخلطوبةٕاذا �زوجت الر�ل نفسه ا�ي من �ال� حصلت �ىل  
  يوما من دخو� اىل الوال�ت املت�دة 90اذا �زوجت هذا الر�ل �شلك قانوين �الل 

 
 . Self Petitionاذا مل تنطبق �ليك ٔآي من أ�مور السابقة فلن �كونني مس�تحقة للحصول �ىل اعفاء الزو�ة املتعرضة للعنف ٔآو لتقدمي 

 
يوما من دخو� ٔآو اذا   90اطليب مسا�دة حمايم جهرة ملعرفة اخليارات املنطبقة �ليك اذا مل يمت الزواج املنتظر ٔآو اذا مت زوا�ك بعد 

�زوجت مواطن ٔآو مقمي ٔآو �امل لتأٔشرية معل �ري الر�ل ا�ي من �ال� حصلت �ىل تأٔشرية اخلطوبة واكن ٔآي من هؤالء الر�ال يعتدي 
 �ليك. 

VAWA Confidentiality 

 ؟ VAWA Confidentiality) ما هو حق احملافظة �ىل اخلصوصية وفقا لقوانني العنف ضد املرٔآة (ـ

قد و�د الكونغرس ٔآن الكثري من حضا� العنف و�جرام من املغرتبني يتعرضون �هتديدات �البعاد من قبل معتدهيم. فعادة ما حياول مثل 

لل�د من حصول  VAWA Confidentialityيري ٔآو التأٔثري �ىل قضية الهجرة التابعة لض�ا�مه. مت وضع الـهؤالء املعتد�ن ٔآن التحمك ٔآو تغ 

 ووزارة اخلارجية ووزارة العدل ووزارة العمل من أ�مور ا�ٓتية: DHS، موظفي ـ   VAWA Confidentialityذ�. متنع 

اد �ائ� املعتدي ، �ىل الرمغ من �ون الضحية مؤه� لٕالعفاء من �ع�د �ىل معلومات مت توفريها من قبل املعتدي ٔآو ٔآ�د ٔآفر  •

 �بعاد ٔآو وقفه.

 Tٔآو  VAWAاس�ت�دام ٔآو ٕافشاء عن معلومات قد �كشف للمعتدي ٔآن الضحية �سعى للحصول �ىل املسا�دة عن طريق ـ •

Visa ٔآو ـU Visaهذه املعلومات حمظورة �ىل ٔآفراد �رسة وموظفي القضاء والرشطة ٔآيضا . . 

 تنفيذ هذه اجلهات ٔ�ية ٕاجراءات �ىل الضحية  ، عند وجودها يف أ�ما�ن ا�ٓتية: •

 مل�أٔ  -

 مركز لض�ا� �غتصاب -

 مركز إالرشاف �ىل الز�رات  -

 مركز للعدا� أ�رسية -

 �ر�مج خلدمة الض�ا� ٔآو جمهزهيا -

 منظامت جممتعية -

و العنف أ�رسي ٔآو �عتداء اجلنيس ٔآو الت�ارة البرشية بيوت قضاء مرتبطة بقضية ٔآمر حامية ٔآو حضانة ٔآطفال ٔآو جرامئ آٔ  -

 ٔآو مطاردة

�س�تطيع قايض الهجرة ٔآن �رفض قضا� إالبعاد ٔآو الرتحيل املتعلقة �لتعدي �ىل ٔآي من احملظورات السابقة. وخيضع الضابط املر�كب لهذه 

ٕاذا انهتك ٔآي من هذه القوانني. تواصيل مع احملايم �ىل الفور ٔآو ٔآحصيل �ىل  $5000ا�الفة للعزل من الوظيفة ودفعه لغرامة تصل ٕاىل 
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هذا الكتيب ) ، مىت �لميت ٔآن املعتدي اتصل مبكتب الهجرة ٔآو سلطات تنفيذ  طلب حتويل �ىل حمام ( راجعي ا�ليل املتوا�د يف آٓخر

 أ�من عن معلومات �اصة بوضعِك .  

 :مجعيات امحلاية من العنف أ�رسي حق املغرت�ت يف احلصول �ىل �دمات

هناك �دمات كثرية متوفرة ملاكحفة العنف يف مزن� مهنا املال�ء وامجلعيات و املستشفيات و الرشطه. املالجئ �ادة ما �كون جمانية  

طفا� بعيدا عن املعتدي. كثري وٕ�ماكهنا ان تطلعك �ىل اخلدمات أ�خرى املتوفرة يف املنطقة. واملل�أٔ ماكن آٓمن ميكنك اللجوء ٕاليه ٔآنت وآٔ 

من املالجئ توفر الطعام والسكن و�ستشارة ا�انية كام ٔآهنا توفر معلومات عن �يفية احلصول �ىل وظيفة متناسقة مع اماكنياتك. ميكن 

 للمل�أٔ ٔآيضا ٔآن �سا�دك �ىل اجياد سكن دامئ و�رامج للتدريب �ىل العمل . 

 800برب�مج العنف أ�رسي املتوا�د يف منطقتك ٔآو �خلط الساخن اخلاص �لعنف أ�رسي (للحصول �ىل مثل هذه اخلدمات اتصيل 

799-SAFE .تذ�ري ٔآن اخلدمات املتوفرة عند املالجئ جمانية .( 

بك او   امجلعيات ملزومة مبسا�دتك بغض النظر عن صفة إالقامة املنطبقة �ليك. امجلعيات �ري معنية �لسؤال عن اوراق الهجرة اخلاصةلك

احلق يف  ا. هذه امجلعيات و الربامج ليس له  DHSعن وضعك القانوين يف البالد ولن يقوموا �ٕالبالغ عنك عند اي سفاره او عند

بطريقه خمتلفة �سبب �ونك من ب� ٔآخرى او �سبب �دم �لبك الوراق الهجره او اي سبب اخر متعلق بأٔي مشلكة حصلت  عاملتكم

 . معك يف السابق

ميكنك احلصول �ىل املسا�دة  . حضا� العنف و�ريها من اخلدمات لها ان تقدم � املسا�ده حىت ٕان قررت �دم العيش يف امللجئمالجئ  

ٕ�ماكن املالجئ ٔآن توفر  � ٕاخصائيني نفس�يني ٔآو قانونيني  . ٕاذا قررت العيش مع ٔآ�د افراد �ائلتك او ٔآ�د ٔآصدقاءك او حىت مع املعتدي

ول �ىل مزنل او ماكن للسكن يف �ال �دم رغبتك يف العيش يف مل�أٔ. تذ�ري ٔآن هنا� �رامج ملسا�دة النساء ملسا�دتك �ىل احلص

  . املغرت�ت املتعرضات للعنف أ�رسي و لٕالتصال مبثل هذه الربامج ارجعي اىل �رقام و اسامء امجلعيات املعروضة يف آٓخر هذا الكتيب

ما يف اس�تطاعتك ٔآن تأٔ�ذي اوالدك معك. �اويل ٔآيضا ٔآن تأٔ�ذي لك أ�وراق املهمة مثل رخصة  اذا قررت ان ترتيك املزنل �اويل �لك

) و شهادات امليالد و �س�ة من ٔآوراق الهجرة التابعة لزو�ك او Visaالس�ياقة و جوازات السفر و اوراق الهجرة و  تأٔشريات إالقامة (

جسيل رمق الهوية اخلاص جواز سفره او اي اوراق ختصه و تثبت خشصيته. و يف �ال اكن املعتدي حيمل اجلنس�ية أ�مر�كية ٔآو مقمي دامئ 

ضعي لك هذه  .راق الهجرة أ�خرى اخلاصة بهدون �ىل بطاقته اخلرضاء ؤآوراق التجنيس و ٔآي من ٔآو )، وهو م"A” number(�لغر�ء 

  .�وراق يف ش�نطة او يف ٔآي ماكن آٓمن حبيث ميكنك ٔآ�ذها �رس�ة يف �ال قررت �رك املزنل

 قوق السابقة:مجع أ�د� اليت �سا�دك �ىل احلصول �ىل ٔآي من احل

 قة و�ماكن حماميك مسا�دتك �ىل ذ�: احريص �ىل احلصول �ىل الو�ئق ا�ٓتية ٕاذا اكنت تنطبق �ليك ٔآي من احلقوق الساب

 افادتك اخلاصة املكتوبة •

 احلصول �ىل بيا�ت مكتوبة من ٔآصدقاءك ٔآو ٔآفراد ٔآرستك ٔآو  موظفي املالجئ •
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 �سخ من امحلاية القضائية التابعة � •

 الس�الت الطبية •

 صور من اجلروح والرضوض •

 تقار�ر الرشطة •

 حمرض  احملامكة •

 و�ئق احملمكة •

 ةتقار�ر ٔآخباري •

ال يو�د دليل وا�د �بت يلزمك الثبات قضيتك �� احريص �ىل احلصول �ىل مجيع أ�د� اليت قد �سا�دك �ىل توضيح القضية 

 للقايض.  �ماكنك احلصول �ىل املرتمجون.

 امحلا�ت املتوفرة لض�ا� العنف حسب قانون أ�رسة

حضا� العنف أ�رسي املتوا�د�ن يف الوال�ت املت�دة �شلك �ري قانوين واردت اتصيل مب�ايم جهرة قبل احلصول �ىل الطالق اذا كنت من 

 ٔآنت ٔآو زو�ك الطالق. قد مبنعك الطالق يف بعض احلاالت من احلصول �ىل صفة �قامة القانونية.

 مي دامئ يف ٔآمر�اك. اذا اكن زو�ك مواطن ٔآمر�يك ٔآو مق VAWAٔآو إالعفاء عن الرتحيل حسب   Self Petitionقد �كونني مؤه� للـ

ية �افظي �ىل الو�ئق وأ�د� املهمة يف ماكن آٓمن اذا اردت �رك زو�ك. �اويل ٔآن جتمعي الصور والٔ�د� اليت قد تثبت ٕالدارة أ�من الوطن 

)DHSخطة  ) ٔآن زوا�ك اكن صادقا وانك مل تزتو� فقط من ٔآ�ل احلصول �ىل صفة �قامة. انظري اىل الفصل ا�ي يتناول موضوع

 السالمة للحصول �ىل قامئة اكم� من املس�تلزمات.

 امحلاية القضائية من العنف أ�رسي

 ما يه امحلاية القضائية من العنف أ�رسي؟

 يه وثيقة يمت اصدارها من قبل احملمكة حتميك ؤآوالدك من اعتداء زو�ك او رش�كك ٔآو ٔآ�د ٔآفراد ٔآرستك. 

 مايه متطلبات احلصول �ىل امر امحلايه ؟

 جيب �ليك ان تثبيت انك حضية عنف ٔآرسي  •

 و جيب ان جيمعك مع املعتدي  •

 التسب -
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 او الزواج  -

 ٔآو الصداقه -

 ٔآو �القة التبين -

 ٔآو السكن -

 ٔآو أ�طفال  -

ميكنك احلصول �ىل حامية قضائية �سبب اعتداء جسدي ( ويتضمن ذ� الرضب و الرفس او اي من هذا القبيل )او اعتداء �نيس او 

طاف الٔ�والد ٔآو معل ارهايب . ميكنك طلب امحلاية القضائية يف املنطقه اليت تعيشني هبا ٔآو �ملنطقه اليت يعيش فهيا اغتصاب ٔآو اخت

ال يو�د و قت معني لتقدمي بالغ و احلصول �ىل امحلاية القضائية . اتصيل ��د مدافعي حقوق  . املعتدي ٔآو �ملنطقة اليت مت فهيا �عتداء

ماكن ميكنك تقدمي بالغ فيه مبنطقتك .اي مجعيه او منظمه تتصلني هبا ميكهنا مسا�دتك �ىل احلصول �ىل حمايم او قايض  املرٔآة ليدلوك �ىل

 �سا�دك �ىل نيل ٔآمر حامية. 

ميكنك احلصول �ىل امر حاميه حىت لو كنت يف الوال�ت املت�دة �شلك �ري قانوين . و لست ملزمة �ال�ابه �ىل اي سؤال خيص و ضعك 

 لقانوين يف الب�. ا

 �يف ميكن للحامية القضائية مسا�ديت اذا كنت مؤه� للحصول �ىل حق إالقامة يف الوال�ت املت�دة؟

ٔآو ٔآي من �لول الهجرة  U Visaٔآو   VAWAستسا�دك امحلاية القضائية �ىل اثبات تعرضك للعنف، اذا تقدمت لالس�تفادة من احاكم 

 اخلاصة �لعنف أ�رسي. 

 ن تطليب ضامن بأٔن يلزتم املعتدي �ٔ�مور ا�ٓتية حتت امحلاية القضائية: ال تنيس آٔ 

 امتناع املعتدي عن حسب طلب الهجرة ا�ي قام بتقدميها �لنيابة عنك 
 دم االتصال �لسلطات املعنية بتطبيق قوانني الهجرة بغرض تعطيل طلب الهجرة اخلاص بك� 
 يف املس�تقبل دفع ٔآي رسوم ٕاضافية الزمة لتغري صفة إالقامة 
  التوقيع �ىل وثيقة �سمى“Freedom of Information Act (FOIA)”   اليت �سمح � ٔآن تطلعي �ىل مس�ت�دات ملف

 الهجرة التابع �.
  سلميك و�ئق الهجرة اخلاصة بك، واجلواز ٔآو البطاقة اخلرضاء و�سخ ٔآو الطبعة أ�ص� من أ�وراق والو�ئق الالزمة ليك تثبيت�

 .  VAWAحتت  Self Petitionصفة إالقامة املنطبقة �ليك ٕان ٔآردت ٔآن تقديم طلب 
 هيددين �لعودة ٕاىل ا��ر مع أ�طفال ٕاذا طلبت املسا�دة.

عبري عن مجيع هذه ا�اوف عند القايض ٔ�ن ٕ�ماكنه وضع بنود حتت ٔآمر امحلاية متنع أ�ب من اختطاف أ�والد ؤآ�ذمه ٕاىل دو� قويم �لت 

ٔآخرى. قد يتضمن ذ� �سلميك جوازات أ�والد وتوقيع ٔآمر مينع سفارة د�رمك من منح أ�طفال تأٔشريات خروج ٔآو جوازات قد جتربمه �ىل 

 دي. اطليب من القايض اصدار ٔآمر بتوفري �رشاف �ىل ز�رات أ�ب. املغادرة مع املعت
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 هل ٕ�ماكين ٔآن ٔآبقى حتت امحلاية القضائية ٕاذا قررت العودة للعيش معه؟

 نعم. ٕ�ماكنك احلصول �ىل ٔآمر حامية حىت لو ٔآردت اس�مترار العيش معه ٔآو قررت الرجوع ٕاليه بعد جهرته. س�يقوم ٔآمر امحلاية مبنع زو�ك من

�ىل �عتداء �ليك قانونيا يف مجيع هذه احلاالت. ميكنك ٔآيضا ٔآن تتواصيل مع القايض من ٔآ�ل تغري بعض بنود امحلاية يك �كون ٔآكرث انطباقا 

 وضعك احلايل. يبقى زو�ك مقيد ببنود امحلاية القضائية ملدة س�نة ٕاىل ثالث س�نوات يف معظم الوال�ت.

 �يف احصل �ىل امحلاية القضائية؟

نك احلصول �ىل امحلاية القضائية بنفسك او مبسا�دة ا�د املدافعني عن احلقوق املرٔآة او مبسا�دة حمايم . يف �ال كنت ال جتيد�ن اللغة ميك 

 �جتلزيية ميكنك �س�تعانه مبرتمج. ال تطليب مسا�دة اي خشص قد �كون �ددا من قبل املعتدي ٔآو من�ازا حنوه. 

اية القضائية ميكنك ا�هاب اىل اي حممكة قريبة ملٔ� �س��رات .احريص �ىل رشح مل حصل � يف �ال كنت �رغبني احلصول امحل

�لتفصيل واذ�ري الوقت و التارخي و املاكن ا�ي مت �عتداء �ليك فيه . يف �ال كنت قد تعرضت �ٔكرث من �ادثة ميكنك ارفاق و رقه 

ى �كرارها. اذ كنت ال جتيد�ن اللغة �جنلزييه اتصيل �مجلعيه ملسا�دتك �ىل احلصول �ىل توحضني فهيا توارخي ووقائع احلوادث ا�تلفة ومد

 مرتمج . 

ذا بعد �نهتاء من مٔ� أ�وراق الالزمه و قبل مو�د احملمكة سيمت حتديد مو�د لالج�ع  وسيمت يف هذا احلني واخبار املعتدي عن طلبك. ا

تت�دثني مع القايض يف نفس اليوم و حتصلني �ىل حامية قضائية مؤقتة قد يدوم بني �س�بو�ني و احتجت اىل حاميه فورية من املمكن ان 

الشهر. سيمت �سلمي �س�ة من هذا أ�مر اىل املعتدي ليك �كون ملزوم �لقرار القضايئ. يف معظم الوال�ت س�يقوم رشطي ٔآو معيد بتسلمي 

 ونني ٔآنت ملزومة بتعيني خشص للقيام بتسلميها. مثل هذه �وراق ايل الزوج . و لكن يف بعضها س�تك

سيس�توجب �ليك ٔآنت واملعتدي حضور اجللسة. من الرضوري �دا ٔآن ال تذهيب اىل اجللسة لو�دك. اطليب من ا�د احملامني ٔآو 

� فرصة افادة  �صدقاء احلضور معك ملسا�دتك �ىل اجراءات احملمكة. لست ملزومة �حلديث مع املعتدي ٔآو اجللوس بقربه. س�متنح

القضاء مبصابك �الل هذه اجللسة. وحضي آٓ�ر العنف �ليك و�ىل ٔآوالدك و�اويل ٔآن �س�تعيين �ٔ�د� والشهود بقدر �ماكن. � ٔآن 

 جتليب مال�س قام املعتدي �متزيقها ٔآو ٔآش�ياء قام �كرسها. 

� املوثوق هبا. شهادة املرٔآة مساوية لشهاة الر�ل يف الص�ة وا�قة. ٕان شهادتك لها قمية �برية يف القضاء أ�مر�يك وتعترب شلك من ٔآشاكل أ�د

ال ميكن للمعتدي ارشاء القايض. ان كنت حبا�ة ملرتمج اطليب من احملمكة توفريه.  س�تحصلون ٔآنت واملعتدي �ىل �سخ من شهادة امحلاية 

قة بعد رحي� اذا كنت ختشني من تعرضه �. � احلصول دقي 30القضائية اذا اكنت قضيتك موفقة. اطليب من القايض ابقاء املعتدي لـ

�ىل �سخ �ديدة من شهادة امحلاية القضائية واحريص �ىل محل �س�ة معك يف مجيع أ�وقات. وزعي النسخ أ�خرى �ىل ٔآما�ن ؤآش�اص 

 تثقني هبم.

 هل ٔآحتاج حملايم للحصول �ىل ٔآمر حامية؟
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من دون مسا�دة حمايم ولكن ٕاذا �اول زو�ك طلب حضانة أ�طفال ٔآو طلب امحلاية القضائية ال. يف معظم أ�حيان �ماكنك احلصول �ىل 

احلصول �ىل حامية قضائية ضدك قويم �التصال مب�ايم �ىل الفور. ٔآيضا ال تذهيب اىل احملمكة لو�دك اذا كنت �ري مس�� يف الوال�ت 

 يعملون �ىل قضا� العنف أ�رسي مس�تعد�ن للعمل �شلك جماين.  املت�دة واكن �ى زو�ك حمايم. الكثري من احملامني ا��ن

 هل يل ٔآن ا�ادر الوالية ٔآو ا�و� اليت حصلت فهيا �ىل ٔآمر امحلاية؟

" بنس�ة Full Faith Credits Provisionsٕ�ماكن الرشطة قبول ٔآمر امحلاية ا�ي مت احلصول �ليه من والية خمتلفة لكن �ليك رفق الـ"

 امحلاية.  احريص �ىل الالتصال جبمعيات ماكحفة العنف أ�رسي احمللية يف الوالية اليت انتقلت ا�هيا يك حتصيل �ىل دمعهم. من وثيقة ٔآمر

 هل يتاح يل حق ٔآن ٔآ�ري بعض بنود امحلاية القضائية ٔآو ٔآلغاءها بعد ٔآن حصلت �لهيا؟

 ذ�.نعم ولكن يف بعض الوال�ت قد تضطر�ن العودة ملراجعة احملامك لفعل 

 املعلومات القانونية الرضورية للنساء املعنف�ات ذوات �طفال

 النظام القانوين أ�مر�يك؟ �يف يل ٔآن ٔآسا�د اوالدي حسب

 قد �كون ٔآوالدك مؤهلون لبعض خيارات الهجرة:

 احلصول �ىل امحلاية القضائية •

�ىل حضانة أ�طفال اذ ميكنك طلب ادراج حق  مينع ٔآمر امحلاية من اس�مترارية العنف ضد ٔآطفا� ووهو ٔآرسع وس�ي� للحصول

احلضانة حتت بنود امحلاية. ميكن تنظمي الز�رات حبيث ال �س�توجب ٔآن تلتقني ٔآنت �ملعتدي ٔآو حبيث ميكنك احلصول �ىل حامية 

شأٔن أ�والد اذا اكن الرشطة اثناء الز�رات. امعيل �ىل توفري وس�يط (صديق ٔآو حمايم ٔآو فرد من ٔآفراد أ�رسة) للتفامه مع زو�ك � 

 امحلاية القضائية حتول دون اماكنية االتصال املبارش بينك ولني زو�ك.

احريص �ىل ا�ذ �طفال معك اذا قررت اللجوء اىل مل�أٔ اذ �سهل ذ� حصو� �ىل احلضانة ومينع الزوج من اختطاف �طفال. 

ٔ�طفال. اطليب من القايض ان مينع الزوج عن �سفري أ�والد عن ا�ربي حمايم اذا قام املعتدي �هتديدك �ختطاف ٔآو طلب حضانة ا

 طريق ادراج هذه الرشط مضن بنود امحلاية القضائية اذ يصعب �ىل القضاء اسرت�اع �طفال يف �ال مت �سفريمه اىل بالد ٔآخرى. 

 طة عند شعورمه �خلوف او ا�هتديد. ال ختربي �طفال بأٔمور قد توقعهم يف خطر اذا قررت �رك زو�ك و�لمهيم �ىل االتصال �لرش 

 من حقك احلصول �ىل حضانة �والد والنفقة من الزوج بغض النظر عن صفة �قامة املنطبقة �ليك

 احلصول �ىل حضانة أ�طفال •
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يت ينطبق يعطيك ٔآمر امحلاية حق حضانة أ�طفال �شلك مؤقت فقط �� �ليك التقدمي �ىل حق احلضانة ا�امئة يف ٔآثناء الفرتة ال

 �لهيا ٔآمر امحلاية. 

اذا شعرت ٔآن زو�ك سوف يلج�أٔ حملام وميدد قضية احلضانة اجلأٔي من �حيتك �ىل �س�تعانة مب�ايم متخصص �لعنف أ�رسي. 

 اطليب من القضاء ٔآن ينتظر حىت جتد�ن حمايم � وال تذهيب جللسات احملامكة بدون حمايم يف هذه احلا�. ال توقعي �ىل اي ٔآوراق

 قبل استشارة حمايم.

 اتصيل برب�مج العنف أ�رسي التابع ملنطقتك للحصول �ىل ٔآفضل ٔآو ٔآرخص احملامني. 

ال حيق للقايض ٔآن �سأٔ� عن صفت اقامتك �الل ٔآي من �لسات احملامكة. اذا تطرق زو�ك لقضا� الهجرة قويم �للجوء حملايم جهرة 

 Legal Momentum قضا� العنف املتعلقة �ملغرت�ت اطليب منه االتصال مبؤسسة ـ�ىل الفور. اذا اكن حماميك ال مي� اخلربة يف

 ). 60040 232 202للحصول �ىل املسا�دة (

س�تكون مصل�ة أ�والد يه أ�ولوية يف قضية احلضانة. سيتطلع القايض �ىل جسل �جرام وتعاطي ا�درات التابع للك من الوا��ن 

رسي �ىل أ�والد . يف معظم احلاالت ال مينح حق احلضانة ٔ�ي ويل ٔآمر معتدي وال �سمح القايض بذ�ر وسينظر اىل آٓ�ر العنف ا�ٔ 

 لقضا� الهجرة ٔآثناء قضية احلضانة. 

 اطليب احلصول �ىل �دول آٓمن للز�رات  •

اذا شعرت ان مثل هذه حيصل املعتدي �ىل حق ز�رة �طفال يف معظم احلاالت ولكن �ليك ٔآن تعرب ي عن خماوفك عند القايض 

 الز�رات قد هتدد سالمتك وسالمة �والد.

اطلعي القايض �ىل ٔآي نوع من انواع �نهتااكت اليت ار�كهبا املعتدي يف حق ٔآوالدك مثل الرشب ٔآما�م ٔآو الس�ياقة حتت ٔآ�ر الكحول 

 روا ٔآو تغريوا �سبب العنف.ٔآو �عتداء اجلسدي ٔآو اجلنيس...اخل. ا�ربي القايض اذا شعرت ان أ�والد قد تأٔ�

ميكن للقايض ٔآن يأٔمر مبراقبة الز�رات يف هذه احلاالت ويعين ذ� انه لن حيق للمعتدي ز�رتك من دون توا�د خشص اخر سواء اكن 

 صديق ٔآو  فرد من افراد �رسة ٔآو �ريمه من �ش�اص. 

تدي  جيب �ىل القضاء حتديد �يفية وحيثية تبادل أ�والد �شلك مفصل.  عندما متنع امحلاية القضائية من التواصل املبارش بينك وبني املع 

 �اويل ٔآن يمت ذ� دون ٔآن تضطري ملوا�ة املعتدي. ميكن ٔآن تمت الز�رات يف مركز الرشطة اذا اردت ذ�.

 فال � بعد الز�رة. اطليب وقف الز�رات اذا مل حيرض الزوج ٔآي مهنا. اتصيل �لرشطة �ىل الفور اذا مل يعيد املعتدي �ط

 اطليب احلصول �ىل نفقة �والد •
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ٔآو  18ميكن للمعتدي ٔآن يدفع نفقة أ�والد بعد حصو� �ىل احلضانة ا�امئة ٔآو املؤقتة. �س�متر هذه النفقة حىت يبلغ �طفال سن الـ

زو�ك و�دد أ�والد و�اكليف العناية ويعمتد ذ� �ىل القوانني اخلاصة بواليتك. س�تعمتد مكية النفقة �ىل مرصوفك ومرصوف  21الـ

 هبم ووضع احلضانة (اذا اكن حق احلضانة � و�دك ٔآو  مقسم بينكام) واملدة الزمنية اليت ميكهثا �طفال مع لك من الوا��ن.

وصيل �اويل احلصول �ىل املال عن طريق �س�تقضاع املبارش من مدخول الزوج بواسطة القضاء يك تتجنيب لقاءه. �ىل الزوج ت

النفقة للقضاء يف لك احلاالت يك يمت �سلميها � بعد ذ� �ذ �سا�د ذ� القضاء �ىل مراقبة الزتامه ��فع وجسنه اذا هتاون يف 

 مسؤلياته.

 املنافع العامة املتوفرة لض�ا� العنف �رسي من املغرت�ت

 اخلاصة �ٔآنت مس�تحقة للحصول �ىل املنافع العامة بغض النظر عن صفة �قامة 

 املنافع العامة املتوفرة مجليع املغرت�ت:

� احلصول �ىل مجيع اخلدمات �ج�عية اليت حتاول حامية ٔآمن واس�تقرار ا�متع بعيدا عن مداخيل وموارد أ�فراد. مثل هذه اخلدمات 

 مفيدة �دا لض�ا� العنف �رسي.

�دمات ماكحفة وموا�ة العنف أ�رسي ومهنا �ستشارة  •
 و�دمات اللجوء

السكن املؤقت ا�صص للصغار وحضا� العنف أ�رسي  •
 واملرشد�ن ويتضمن ذ� مالجئ الطوارئ

املسا�دات الطبية مثل الطوارئ و�دمات الطب النفيس  •
 ومراكز التأٔهيل و�دمات املعاقني ...اخل.

 املطاخب العامة و�ريها من مصادر الطعام العامة. •

كوارث الطبيعية ٔآو احلاالت الربامج اليت �سا�د حضا� ال •
 اجلوية السيئة

��شطة املتوفرة محلاية سالمة العامل و�طفال واملقميني  •
 يف ا�متع

 اخلدمات املتعلقة حبامية أ�طفال ٔآو البالغني •

 مراكز ماكحفة �عتداء والعنف •

ٔآي نوع آٓخر من ٔآنواع املسا�دة اليت حترص �ىل  •
 سالمتك.

  

 ل ا�و�الضام�ت املمو� من قب

 قررت بعض الوال�ت توقري بعض الضام�ت املمو� من قبل ا�و� مجلا�ات معينة من املغرتبني ومهنا:

 املسا�دة الطبية •

 �وبو�ت الغذاء •

 ) TANFاملسا�دة املؤقتة للعوائل احملتا�ة ( •
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 �رامج التأٔمني الصحي التابعة لٔ�طفال •

 www.NILC.orgارجعي للموقع التايل لالطالع �ىل الضام�ت املتوا�دة يف واليتك 

 Empoweringلالطالع �ىل الضام�ت الصحية املتوا�دة لض�ا� �غتصاب و�عتداء ارجعي اىل فصل العناية الصحية يف كتيب ـ

Survivors: Legal Rights of Immigrant Victims of Sexual Assault   املتوا�د يف املوقع التايل

www.legalmomentum.org .اطليب مسا�دة مرتمج . 

 املنافع اليت حيصل �لهيا "املغرتبوت املؤهلون"

احلصول �ىل تو�د منافع معينة ميكن لض�ا� العنف �رسي من املغرت�ت احلصول �لهيا دون ا�ٓخر�ن. ميكن لبعض هؤالء النساء 

ٔآو اذا متكنن من اثبات الص� بني العنف واحلا�ة. اذا شعرت انك قد  VAWAاملسا�دات املادية والضام�ت اذا اكن �هيم جسل جهرة حتت 

 �كونني مؤه� بعد قراءتك لهذا الكتيب اتصيل مب�ايم ٔآو  متخصص يف �االت العنف �رسي للحصول �ىل املسا�دة.  

 حيصل اطفا� �ىل منافع اخرى اضافية �ري ت� املتوفرة �. ال تقويم �لتقدمي �ىل منافع من دون استشارة حمايم.  يف بعض �حيان قد 

اذا سأٔ� ا�د عن صفة �قامة اخلاصة بك عند ذهابك للحصول �ىل ضام�ت من ٔآ�ل ٔآوالدك احريص �ىل التحفظ عن ��ابة ٕاذ 

). انتهبيي ان بعض املوظفني �ج�عيني �ري ملمني �حلقوق املنطبقة �ىل حضا� العنف DHS (ميكهنم �بالغ عنك عند ادارة ٔآمن ا�و�

 من املغرت�ت �� حبذا لو ذهبت للتقدمي مع حمايم ٔآو مدتفع حقويق.

 من مه "املغرتبون املؤهلون"؟

 احلاصلون �ىل صفة �قامة ا�امئة •

 الالجئون •

 الالجئون الس�ياس�يون •

 اءات �رحيلهم ا��ن مت وقف اجر  •

 ا��ن مت اعفاءمه من الرتحيل •

 الكوبيون والهاييتيون •

 اجلنود املتقا�د�ن •

احلاصلون �ىل حق ا�خول املرشوط اىل الوال�ت  •
 املت�دة

 أ�مر�كيون من اصول آٓس�يوية •

حضا� عنف مواطن ٔآمر�يك ٔآو مقمي ٔآمر�يك دامئ ٔآو ا��ن  •
ٔآو طلب عريضة  VAWAقاموا �رفع قضية حتت 

 . DHSعند

ٔآش�اص قد تعرض ٔآطفاهلم لعنف مواطن ٔآمر�يك ٔآو مقمي  •
ٔآو  VAWAٔآمر�يك دامئ وا��ن قاموا �رفع قضية حتت 

 نتي�ة ��.  DHSطلب  عريضة عند الـ
 

 املنافع اليت �ماكن املؤهلون السابقون احلصول �لهيا

http://www.nilc.org/
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�سعى املتقدم احلصول �لهيا. بعض املنافع حمدودة للغاية وال ميكن يعمتد التأٔهيل �ىل وقت �رخي ا�خول اىل الوال�ت املت�دة واملنافع اليت 

 نيلها حىت وان كنت من املس�تحقات.

 Means-Tested)ميكن للمؤهلون السابقون احلصول �ىل مجيع املنافع العامة الفدرالية واملنافع ا�صصة ٔ�حصاب املداخيل املتدنية 

(Public Benefits  و� من قبل الفدرالية املتوفرة ٔ�ي مواطن ٔآمر�يك ما �دا ا��ل �ضايف املمنوح للمحتا�ني واخلدمات �ج�عية املم

مىت اكن  (Food Stamps)) و�وبو�ت الغذاء Supplemental Security Income – SSIمن ذوي �حتيا�ات اخلاصة والعجزة (

 .1996ٔآغسطس،  22دخوهلم اىل الوال�ت املت�دة قبل 

املنافع العامة الفدرالية و اخلدمات �ج�عية الفدرالية املتوفرة ٔ�ي مواطن ٔآمر�يك اذا د�لوا اىل   السابقون احلصول �ىلميكن للمؤهلون 

ٕاال  Means-Tested Public Benefitsٔآو بعده. هؤالء ليسوا مؤهلون للحصول �ىل  1996ٔآغسطس،  22الوال�ت املت�دة يف يوم 

 يف الوال�ت املت�دة �شلك قانوين. س�نوات �ىل بقاءمه  5بعد مرور 

 امجلا�ات التالية مؤه� لالعفاء من رشط امخلس الس�نوات: 

 الالجئون •

 الالجئون الس�ياس�يون •

 من ٔآصول آٓس�يوية  أ�مر�كيون •

 الكوبيون والهاييتيون •

 ا�ند�ن ٔآو املتقا�د�ن من ا�ند�ن •

 من مت اعفاءمه من الرتحيل •

 اليت ميكن للمؤهلون احلصول �لهيا:الضام�ت �ج�عية الفدرالية  

 ) TANFاملسا�دة املؤقتة للعوائل احملتا�ة ( •

 املسا�دة الطبية •

 �وبو�ت الطعام •

 ) CHIP�رامج التأٔمني الصحي ا�صصة لٔ�طفال ( •

 التأٔمني �ج�عي للمعاقني  •

�دمات ادارة ��اقات املرتبطة بصعو�ت ا�منو   •
(Administration on Developmental 

Disabilities- ADD) 

 صندوق عناية و�منية أ�طفال •

 �رامج السكن املس�تقل •

 )JOLIفرص العمل �وي ا��ل احملدود ( •

�ر�مج دمع الطاقة املزنلية �وي ا��ل احملدود  •
)LIHEAP( 

 قروض وهبات ل�راسات اجلامعية •

 إالساكن •

 �رامج مسا�دة الالجئني •

 إالساكن املدعوم •
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) مقيد برب�مج ورشوط معقدة �الضافة اىل SSIيف املمنوح للمحتا�ني من ذوي �حتيا�ات اخلاصة والعجزة (احلصول �ىل ا��ل �ضا

 رشط امخلس س�نوات للمغرتبني. 

 �يف ميكن لض�ا� العنف من املغرت�ت التأٔهيل للحصول �ىل هذه املنافع؟

 جيب ٔآن تنطبق �لهيم أ�مور التالية:

لعنف مواطن ٔآمر�يك ٔآو مقمي ٔآمر�يك دامئ هو زوج ٔآو ويل ٔآمر الضحية ٔآو فرد من ٔآفراد ارسهتا الضحية ٔآو طفلها قد تعرضوا  •

 ا��ن يعيشون معها يف نفس املزنل:

 و

o  حصلت الضحية �ىل قبول عندما قامت �رفع قضية حتتVAWA   ٔآو 

o ) حصلت الضحية �ىل ٔآشعار من سلطات الهجرة يؤسس وضعية قانونية لقضيهتاprima facie determination (

 �سمح لها التأٔهيل للحصول �ىل املنافع العامة DHSوهو ٕاذن من 

o  حصلت الضحية �ىل اعفاء من الرتحيل 

o اذا قرر القايض ٔآن مينح الضحية حق احلصول �ىل املنافع العامة �الل قضية اعفاء املس�مترة 

 و

 مل تعد الضحية ٔآو طفلها يعيشون مع املعتدي •

 و

 �ا�ة الضحية للمنافع العامة والعنف أ�رسي ا�ي تعرضت � تو�د �القة واحضة بني

 املنافع العامة املمو� من قبل الوالية والفدرالية

 الغذاء

 مجيع �فراد مؤهلون للحصول �ىل مسا�دات الطعام الطارئة من بنوك الغذاء وامجلعيات اخلريية ومن مضهنم املغرتبني الغري مس�لني.

 �وبو�ت الغذاء

 الفدرالية:الربامج 
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عهم �ماكن القليل من املغرتبون املؤهلون احلصول �ىل �وبو�ت الغذاء ومهنم اجلنود املتقا�د�ن والالجئون والالجئون الس�ياس�يونواجلنود وم 

س�نوات) وبعض  10ربع ( 40ازوا�م وتوابعهم واملهاجر�ن ا��ن حصلوا �ىل اعفاء عن الرتحيل واملهاجر�ن ا��ن معلوا يف الوال�ت املت�دة لـ

 ا�ٓخر�ن. استشريي حمايم ٔآو مدافع ملعرفة مدى تأٔهي�.

 �رامج �وبو�ت ا�ذاء اخلاصة �لوال�ت:

لقد اختارت س�بع وال�ت توفري �وبو�ت �ذاء للمغرتبني الغري مؤهلني حتت القانون الفدرايل ومه: اكليفورنيا، �ونتكت، مني، مينيسو�، 

ووسكو�سن. اذا كنت تعيشني يف ا�د هذه الوال�ت استشريي مدافع ٔآو ٕا�د �اميل اخلدمة �ج�عية نرباساك، نيو يورك، واش�نغطون، 

 لالطالع �ىل حقوقك.

 العناية الطبية

 العناية الصحية الطارئة متوفرة حىت للمتوا�د�ن يف الوال�ت املت�دة �شلك �ري قانوين

رتبني املتوا�د�ن يف الوال�ت املت�دة �شلك �ري قانوين ٔآوا��ن متر �ىل اقامهتم امخلس العناية الصحية الطارئة متوفرة مجليع املغرتبني. املغ

س�نوات �لزامية هلم ٔآن حيصلوا �ىل عناية الطوارئ. تغطي عناية الطوارئ الوالدة والوضع والعالج لل�االت املرضية ذات "�عراض 

ىل فشل ٔآ�د الوظائف اجلسدية ٔآو  تلف ٔآ�د اعضاء اجلسم." ارجعي اىل احلادة اليت قد تعرض حصة املريض للخطر  الشديد، وتؤدي ا

 .legalmomentum.orgاملوقع التايل للحصول �ىل �دول يبني العنا�ت الصحية الليت ميكن احلصول �لهيا 

 املسا�دات النقدية

 (TANF)واملسا�دة املؤقتة للعوائل احملتا�ة 

وهذه الرشوط يه نفسها اليت متن�ك املنافع العامة مبعظم ٔآنواعها. ولكن  TANFالـ فقط املغرت�ت املؤهالت هن الاليت ميكهنم احلصول �ىل 

س�نوات من مكو�ن  5لن �متكن من احلصول �ىل هذه اخلدمتان ٕاال بعد  1996ٔآغسطس  22املغرت�ت الاليت د�لن الوال�ت املت�دة بعد 

 legalmomentum.orgمع العمل ٔآن هناك اعفاءات يمت تقدميها لل�االت اليت مت ذ�رها يف الفصل السابق. ارجعي اىل موقع يف البالد 

 لالطالع �ىل القوانني اخلاصة �لوال�ت ا�تلفة.

 �سا�د �ىل حامية املرٔآة من العنف  TANFـ) �بع للـFVOهنا� خيار متعلق �لعنف �رسي (

معينة �سمح لها �عفاء بعض املقدمني عن مس�تلزمات معينة من مضهنا  TANF�سمح للوال�ت اهداء "اعفاءات �ريية" لربامج  FVOالـ

سا�ات العمل �جبارية. جيب �ىل الوال�ت حتديد حضا� العنف، تقيمي احلاالت �شلك فردي، �كو�ن خطط �دمة وحامية مؤقتة محلاية 

فورية و الس�تقرار �ا�هتم املعيش�ية واكتشاف وسائل للتغلب �ىل �ع�د التام �ىل املعتدي. هذه �عفاءات حضا� العنف من "أ�خطار ال

 مؤقتة ولكن ميكن حتديد �لهتا قانونيا لتبقى "طاملا اكن بقاءها رضور�". 

 TANFمتطلبات �بالغ عن صفة �قامة حسب الـ
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مرات يف الس�نة ولكن منع املدعي العام للوال�ت  DHS 4�د�ن يف الوال�ت املت�دة عند الـتقوم الوال�ت �لتبليغ عن املغرتبني املتوا

املت�دة واكالت املنافع العامة من ٔآ�ذ معلومات عن صفة اقامة فرد معني من خشص آٓخر. �� لن �س�تعمل هذه الواكالت بصفة اقامتك � 

افع �امة من ا�ل اوالدك دون التطرق لصفة �قامة اخلاصة بك. اذا سأٔ� ا�د عن صفة اذا ا�ربهتم ٔآنت هبا. ا�لمي انه �ماكنك التقدمي ملن

 اقامتك ا�ربهيم �نك لن جتاويب �ىل هذه السؤال ٔ�نك �سعني احلصول �ىل املنافع ٔ�والدك فقط. 

 حقوق النساء املغرت�ت املعنفات يف ماكن العمل

قد ال تنطبق تقوم القوانني الفدرالية واحمللية حبامية املس�لني والغري مس�لني من العامل املغرتبني � ان بعض القوانني املنطبقة �ىل املس�لني 

لزمك �ىل �ري املس�لني. يف العموم، تنطبق قوانني أ�جور وسا�ات العمل وامحلا�ت من العنف و�عتداء وا�متيزي �ىل الفئتان. ال �س�ت

ت ا�ابة �س�ئ� املتعلقة بصفة اقامتك عند تقدمي الشا�وي عند جلنة �اكفؤ فرص العمل.  ولكن نتي�ة لتبا�ن القوانني املنطبقة يف الوال�

 ا�تلفة ننصح ٔآن �ستشريي حمايم ٔآو مدافع حقويق حميل لالطالع �ىل �يفية نيل حقوقك يف ماكن العمل دون تعريض اقامتك للخطر.   

 احلق �لشعور �ٔ�مان يف بيئة العمل وهنا� �لول قانونية �سا�دك اذا تعرض � املعتدي يف نطاق العمل. � 

 امحلا�ت املتوفرة للمغرتبني عن طريق جلنة �اكفؤ فرص العمل

حيق ملسؤو� ٔآن ميارس ا�متيزي  تنطبق امحلا�ت املتوافرة حتت القوانني الفدرالية للمتيزي �ىل مجيع �فراد بغض النظر عن صفة اقامهتم. ال

 . DHSضدك ٔآو ٔآن هيددك �لتبليغ عن صفة اقامتك عند الـ

من املمكن �ىل  �ري املس�لني احلصول �ىل �لول قانونية مثل التوظيف ٔآو إال�ادة للعمل بعد الفصل ٔآو التعويض عن ٔآي ٔآرضار متت ٔآثناء 

 الرضر �لعامل اكن قامئًا �ىل ٔآساس من ا�متيزي.الوظيفة اذا اكن هذا الفصل ٔآو رفض التوظيف ٔآو احلاق 

 حتمي القوانني الفدرالية املغرتبني من �عتداء والتحرش اجلنيس. اذا تعرضت لالعتداء ٔآو التحرش اجلنيس � ٔآن تت�ذي اجراءات قانونية

 ضد املعتدي.

 ما ا�ي جيب �يل معرفته عن قوانني ا�متيزي القامئ �ىل اساس اجلندرة؟

صاحب العمل �ىل القانون اذا مسح للعنف أ�رسي او �عتداء اجلنيس �حلصول يف ماكن مع� ٔآو اذا قام مبعام� النساء املعنفات يتعدى 

 �شلك خمتلف عن طريقة معاملته للر�ال. �ماكنك الرجوع لس�ياسة ا�متيزي القامئ �ىل ٔآساس اجلندرة ٔآو التحرش اجلنيس التابعة ملاكن مع�

 لبة �يقاف ا�متيزي ضدك. اثناء املطا

 هل ام� احلق يف رفع ٔآي د�اوي قانونية اخرى اذا مت طردي ٔآو اذا ا�ربت �ىل تقدمي اس�تقاليت نتي�ة للعنف �رسي؟

قد �كون �يك احلق �رفع دعوى اذا مت �رسحيك عن العمل الس�باب �ري سلمية. معظم املوظفني يعملون �شلك ارادي وهذا يعين انه �مكن 

ٔ�ي سبب. لكن هنا� اس�تثناءات ومهنا ٔآنه ال حيق لصاحب معل ٔآن يقوم بطرد موظف نتي�ة للمتيزي ضده ٔآو الس�باب تتعدى �ىل  طردمه

 الس�ياسات واحلقوق العامة. اذا مت �رسحيك عن العمل لسبب يتعدى �ىل الس�ياسات العامة � ٔآن حتصيل �ىل تعويض مادي. 
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ن الس�ياسات العامة ال �سمح لصاحب معل ٔآن بقوم بترسحيك عن العمل نتي�ة لكونك حضية عنف �رى الكثري من املدافعني احلقوقيني آٔ 

 ٔآرسي. قويم �ستشارة حمايم ملناقشة مثل هذه �د�اءات.

قد �كون �ماكنك ٔآيضا ٔآن �رفعي دعوى ضد صاحب مع� اذا مت �رسحيك عن العمل �سبب غيابك حلضور �لسة قضائية. يعمتد ذ� 

 الوالية اليت تعيشني فهيا. قويم �ستشارة حمايم ٔآو مدافع حقويق حميل لالطالع �ىل هذا �مر.  �ىل قوانني

 ختطيط السالمة للمغرت�ت والالجئات من النساء

ان ختطيط السالمة من امه اخلطوات اليت �ىل النساء املعنفات اختاذها من البداية. خمطط السالمة رضوري ٔ�ي امرٔآة قد �اىن من العنف 

سواء اكنت مرتبطة �ملعتدي ٔآو منفص� عنه. سيسا�دك خمطط السالمة �ىل هتيأٔة نفسك ا�ٓن للهرب و�رك املعتدي اذا تفامقت معه 

ا ا�طط اجراءات متكنك من احلصول �ىل امحلاية القضائية و صفة �قامة يف الوال�ت املت�دة ٔآو رفع ٔآي د�اوي أ�مور.  و�شمل هذ

 ٔآخرى عند احملامك العائلية يف ٔآوقات الرضورة. 

ان �رك املعتدي من اصعب أ�مور اليت قد تتعرضني لها ٔآنت ؤآوالدك ٔ�نه �ادة ما يتفامق العنف اذا شعر املعتدي ٔآنه س�يخرس الس�يطرة 

�ىل العائ�. �ليك الالطالع �ىل خياراتك وحقوقك اذا قررت مغادرة زو�ك اما من �الل قراءة هذا الكتيب ٔآو عن طريق استشارة 

 دافع يف �مور املرتبطة �لعنف. متخصص ٔآو حمايم ٔآو م

 اجراءات الطوارئ

 .� اتصيل �خلط الساخن التابع للعنف �رسي من ا�ل احلصول �ىل معلومات عن القوانني واملالجئ واملوارد املتوفرة 

 .ارمسي خطة �سمح � اخلروج من املزنل بأٔمان واطلعي ٔآوالدك �لهيا 

 احبيث عن أ�وقات املناس�بة للمغادرة 

 يم بوضع مفاتيح الس�يارة و حمفظتك وبطاقات الهوية اخلاصة بك ؤآوالدك و�ريها من أ�ش�ياء الهامة يف ماكن سهل املنال.قو 

  ا�ربي خشصا تثقني به عن مصابك. ا�ربي �ريانك عن العنف ا�ي تتعرضني � واطليب مهنم االتصال يف الرشطة اذا مسعوا اي

ايضا ان تتفقي مع �ريانك �ىل اشارة مثل لكمة رس ٔآو اشارة ضوئية �سمح هلم مبعرفة  اصوات مريبة صادرة من مزن�. �ماكنك

 وقت رضورة االتصال �لرشطة.

  ادريس الطريق اىل �ما�ن اليت �ماكهنا تقدمي املسا�دة � ورتيب ماكن �ماكنك واوالدك املكوث فيه للفرتة مؤقته مثل مزنل

ذا قررت اللجوء ٔ��د املالجئ ا�صصة لض�ا� العنف أ�رسي  د مالجئ الطوارئ. اأ�صدقاء ٔآو أ�هل او اجلريان ٔآو ا�

 فعليك معرفة أ�مور التالية:

 رمق هاتف املل�أٔ  -

 �ماكن املس�الت و�ري املس�الت من حضا� العنف اللجوء اىل هذه أ�ما�ن.  -

 ال حيق للمالجئ او �رامج �ساكن املؤقتة سؤا� عن صفة اقامتك. -

 من املل�أٔ توفري مرتمج اذا كنت ال جتيد�ن اللغة �جنلزيية.اطليب  -
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ا�ربي املل�أٔ عن ٔآي احلاالت حصية ٔآو ا�ٓراء ا�ينية اليت قد تؤ�ر �ىل نوعية الطعام ٔآو اخلدمات اليت ميكنك  -

 قبولها من املل�أٔ.

  والو�ئق الهامة ٔ�وراق الهجرة واجلوازات ٔآ�دي حقيبة مبس�تلزمات الفرار مثل املال و�سخ من مفاتيح الس�يارة واملزنل وأ�دوية

وشهادات امليالد و�ريها من الو�ئق اخلاصة بوطنك. ٔآخبيئ احلقيبة يف ماكن آٓمن �ارج املزنل مثل بيت ٔآ�د أ�حصاب ٔآو اجلريان 

آٓمن و�ارج ٔآو يف مس�د ٔآو كنيسة. س�يكون من السهل ٔآن تغادري املزنل يف احلاالت الطارئه ٕاذا اكنت مس�تلزماتك يف ماكن 

 املزنل.

  اذا مل �متكين من الفرار  ٔآو اذا شعرت خبطر شديد وانت يف املزنل ا�لمي ٔآنه �ماكنك احلصول �ىل حامية قضائية مؤقتة تبعد

 املعتدي عنك وال �سمح � ا�خول اىل مزن� ٔآو االتصال بك.

 تعرض املعتدي �. ابتعدي عن املطبخ و�ما�ن اليت قد حتتوي �ىل اسل�ة ٔآو اش�ياء �ادة عند 

 .اس�تعيين حلدسك وحمكتك يف البحث عن افضل الطرق للم�افظة سالمتك 

  اتصيل �لرشطة اذا شعرت �خلطر ٔآواحتجت للمسا�دة. ال حيق للرشطة سؤا� عن صفة اقامتك ولست ملزومة �ال�ابة اذا

 سأٔلوك. 

  اذا تعرضت الصا�ت اذهيب اىل طبيبك ٔآو غرفة الطوارئ يف املستشفى وابلغهيم مبا حصل واطليب احلصول �ىل تقر�ر حول

اصا�تك واحلادثة. اطليب مهنم ان تبقى املعلومات رسية. اذا قالوا اهنم ملزومون �بالغ الرشطة عن �االت العنف أ�رسي قرري 

طة يف املوضوع. اذا كنت ال �ريد�ن اخبار الرشطة ال تبلغي املستشفى �حلادثة ولكن لنفسك ان كنت �ريد�ن ان تتد�ل الرش 

 اطليب مهنم كتابة تقر�ر عن �صا�ت فقط. 

  اذا صادفت موظفيDHS  ا�ربهيم انك من حضيات العنف �رسي ٔآو �عتداء اجلنيس ٔآو الت�ارة البرشية واطلعهيم �ىل

 و�ئق الهجرة التابعة �. 

 ايقافك من قبل اذا مت DHS من املهم ان تطليب االتصال مب�اميك ٔآو ٔآي حمايم جهرة �ىل الفور 

  اذا اتصل بكDHS  يف ا�د هذه �ما�ن ارفيض ��ابة عن اي اس�ئ� وا�ربهيم ان اتصاهلم � خمالف لقواننيVAWA: 

 مل�أٔ  -

 مركز لض�ا� �غتصاب -

 مركز ز�رات مراقبة -

 مركز للعدا� أ�رسية -

 �ر�مج خلدمة الض�ا�  -

 مراكز اج�عية -

حمامك متعلقة �محلاية القضائية ٔآو حضانة ٔآطفال ٔآو جرامئ ٔآو العنف أ�رسي ٔآو �عتداء اجلنيس ٔآو الت�ارة البرشية  -

 ٔآو املطاردة

 احريص �ىل طلب ارقام واسامء ٔآي شهود اكنوا متوا�د�ن حو� اثناء االتصال. 
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 السالمة ٔ�والدك

 طة السالمة مع ٔآوالدك واطلعهيم �ىل اما�ن آٓمنة لالختباء اثناء حوادث العنف أ�رسي مثل غرفة ذات قفل حممك قويم �رمس خ

 ٔآو مزنل اجلريان. 

 لمي اطفا� �يفية االتصال �لرشطة� 

  ليك ا�ذ اطفا� معك اذا قررت الهرب �شلك طارئ و�� احريص �ىل مشلهم يف خطة السالمة. اذا �ر�ت �طفال مع�

املعتدي فا�لمي انك وفريت � وس�ي� فعا� متكنه من هتديدك والتحمك بك يف املس�تقبل. ال �س�متعي الد�اءات املعتدي حول 

 قوانني حضانة �طفال. لن �سمح القضاء ٔ�طفا� ٔآن يعيشون مع معتدي. 

 ملدرسة �سخ من شهادة امحلاية اطليب من املدرسة ان ال �سمحوا للمعتدي �سط�اب �طفال واعطي اجلهات املعنية يف ا

 القضائية التابعة � وقامئة من الناس ا��ن �سمح هلم اسط�اب �طفال

  .قويم بوضع خطة ملسا�دة اطفا� �ىل تفادي �ختطاف. �لمي اطفا� �يفية االتصال بك او �ش�اص موثوق هبم ٔآو �لرشطة

 ماكن �ام. و�لمهيم ٔآن يرصخون و يطلبون الن�دة اذا مت اختطافهم من

  اذا مت ايقافك من قبلDHS وكنت انت الراعية الوحيدة املتوفرة ٔ�والدك ٔآ�ربي الـDHS  بذ� �ىل الفور واطليب ان يطلقوا

من املهم ان تطليب االتصال  DHS�جراءاهتم.  اذا مت ايقافك من قبل الـ  DHSرصا�ك لتمتكين من العناية بأٔوالدك ٔآثناء قيام الـ

 حمايم جهرة �ىل الفور. مب�اميك ٔآو ٔآي 

 نصاحئ �امة للسالمة

  .صوري �صا�ت اليت تتعرضني لها اثناء العنف وقويم بتصو�ر ٔآي مال�س يقوم املعتدي �متزيقها ٔآو ٔآش�ياء يقوم �كرسها

 احتفظي بنسخ من هذه الصور يف ماكن آٓمن.

  لالصا�ت) حىت لو كنت ال تفكر�ن ا�ٓن برتك املعتدي. احتفظي �د� تثبت تعرضك لالعتداء (مثل املال�س املمزقة ٔآو صور

 ستسا�دك هذه أ�د� �ىل نيل حقوقك اذا �ريت رٔآيك يف املس�تقبل.

  .احتفظي بنس�ة لشهادة امحلاية القضائية معك يف مجيع أ�وقات 

 .قويم بتغري روتني اعام� اليومية يك ال يعرف املعتدي �ما�ن اليت تتوا�د�ن فهيا 

  � س�ل مفصل حول التعامالت اليت تمت بينك وبني املعتدي مثل االتصاالت الهاتفية ٔآو الرسائل الربيدية. ستسا�دك لك احتفظي

 هذه التفاصيل �ىل هتيأٔة نفسك للم�امك. 

 اخلطوات القانونية

ء والفاحشة              ٔآو اخلط الساخن اخلاص �الغتصاب و�عتدا (7233-799-800-1)اتصيل �خلط الساخن اخلاص �لعنف أ�رسي 

ٔآو مبل�أٔ ٔآو �ر�مج لل�دمات القانونية للحصول �ىل املسا�دة. �ماكهنم اطال�ك �ىل حقوقك القانونية واملسا�دات  (1-800-656-4673)

 املتوافرة � واحملامون واملدافعون املتوا�دون يف منطقتك. 
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 قضا� �جرام

 �العنف أ�رسي بغض النظر عن صفة اقامهتم حتمي قوانني الوال�ت املت�دة مجيع حضا 

 ال حيق للرشطة سؤا� عن صفة �قامة املنطبقة �ليك عند اتصا� للحصول �ىل املسا�دة 

 ) 911اتصيل �لرشطة للحصول �ىل املسا�دة اذا كنت تتعرضني للعنف( 

 �يف املزنلانه من �جرام رضب ٔآو رفس ٔآو صفع ٔآو هتديد فرد من افراد �رسة حىت لو حصل ذ  

 ميكن حمامكة املعتد�ن اذا احلقوا أ�ذى بأٔ�د ٔآفراد ٔآرسهتم 

  ان املسامهة يف حمامكة املعتدي قد �زيد من فرصة حصو� �ىل صفة اقامة قانونية مس�تق� عن املعتدي يف الوال�ت املت�دة.  لن

 تؤدي مساهامتك اىل �رحي�.

 راجعي ممارسات الرشطة والـDHS ع ٔآ�د �رامج الهجرة ٔآو �رامج العنف أ�رسية احمللية. اخلاصة مبنطقتك م 

 قامئة من أ�مور اليت �ليك اسط�اهبا معك عند �ركك املعنِف

 بطاقة هوية ذات صورة � ولٔ�والدك 

 جوازا�مك ٔآنت وأ�والد 

 شهادات ميالد أ�طفال 

 بطاقات أ�من �ج�عي اخلاصة بأٔوالدك 

  اذا اكنت �يك وا�دةبطاقة أ�من �ج�عي اخلاصة بك 

  البطاقات اخلرضاء التابعة � ولٔ�والد اذا كنمت �اصلني �لهيا 

 املال من ٔآ�ل املاكملات الهاتفية ووسائل النقل و�ريها من �حتيا�ات 

 بطاقات االئ�ن ودفا�ر الش�ياكت وكتب البنك وبطاقات الرصاف ا�ٓيل 

 رخص العمل التابعة � وللكبار من ٔآوالدك 

  هوية اخلاصة �لضام�ت �ج�عيةو�ئق ال 

 مفاتيح املزنل واملكتب والس�يارة ؤآي و�ئق ملكية 

 رخصة الس�ياقة والتسجيل 

 أ�دوية الرضورية والس�الت الطبية ؤآوراق التأٔمني اخلاصة بك وبأٔوالدك 

 الس�الت الطبية وجسالت التطعمي اخلاصة بأٔوالدك 

 بعض أ�ش�ياء ا�مثينة اليت �ماكنك بيعها 

 دفا�ر الهواتف والعناو�ن ؤآي معلومات �اصة خبدمات العنف أ�رسي 

 أ�لعاب املفض� �ى أ�طفال والكتب والربانيص 

 �ممتلاكتك اخلاصة اليت قد ال �ريد�ن التفريط فهيا مثل الصور وا�وهرات والهدا 
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 قامئة من أ�مور اليت تثبت انك تتعرضني للعنف وانه يؤ�ر �ليك و�ىل آٔوالدك

 خ من تقار�ر الرشطة�س 

 سخ من التقار�ر الطبية� 

 � جسالت املستشفى حول اصا�ت العنف �رسي ا�ي تعرضت 

 سخ من شهادة امحلاية القضائية احلالية والسابقة� 

 صور من �صا�ت اليت تعرضت لها 

 املال�س املمزقة وأ�ش�ياء املكسورة 

 دفرت يومياتك 

 اسامء املال�أٔ اليت ذهبت لها 

  ٔآسامء وعناو�ن ؤآرقام هواتف �طباء واملمرضات و�ستشاريني و�طباء النفس�يني واملوظفني �ج�عيني ا��ن مقت �حلديث

 معهم ٔآو �حلصول �ىل العالج مهنم 

 � ٔآسامء وعناو�ن ؤآرقام هواتف الرشطة واحملامني والقضاة ا��ن يعلمون عن العنف أ�رسي ا�ي تعرضت 

 مور اليت ستسا�دك �ىل احلصول �ىل نفقة أ�طفال قامئة من ا�ٔ 

 رمق أ�من �ج�عي اخلاص �ملعتدي 

 س�ة من شهادة راتب املعتدي احلايل� 

 امس ٔآو عنوان ٔآو رمق هاتف صاحب معل املعتدي 

  س�ة من جسل عوائد الرضائب  اخلاصة �ملعتدي التابعة للس�نوات الثالثة السابقة� 

 �ٔآطفا� دليل ٔآن املعتدي هو وا 

 قامئة من أ�مور اليت حتتا�ا النساء املؤهالت للحصول �ىل �لول جهرة

 رخص العمل و البطاقة اخلرضاء و اس��رة طلب تأٔرشية و �ريها من أ�وراق اخلاصة �لهجرة اخلاصة بك ؤ�والدك 

 سخ من ٔآي و�ئق مت �سلميها للـ�DHS 

 رخصة زواج وشهادة الزواج الراهن 

  ٔآوراق الطالق التابعة ٔ�ي زجية سابقة �اصة بك ٔآو �زو�ك 

  شهادة امليالد وشهادة التبين 

 اجلوازات والـI-94  (جسل دخو� الوال�ت املت�دة) اخلاص بك وبأٔوالدك 

 سخ من شهادة امليالد وبطاقة التأٔمني �ج�عي والبطاقة اخلرضاء وشهادة التجنيس اخلاصة �زو�ك� 

 "اكتيب رمق الـA"  املتوا�د �ىل البطاقة اخلرضاء ورخصة العمل وشهادة التجنيس اخلاصة �زو�ك 

 ٔآوراق احملامك اخلاصة بأٔي قضا� متعلقة بأٔرستك 

 صور العرس ود�اوي العرس ؤآي رسائل حب مت تبادلها بينك وبني زو�ك 
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  العائلية صور �ائلية مقمت بتصو�رها اثناء الر�الت ٔآو ٔآعياد امليالد ٔآو �ريها من املناس�بات 

  ٔآوراق تثبت انك عشت يف الوال�ت املت�دة مع زو�ك 

 ٔآسامء وعناو�ن ؤآرقام هواتف أ�ش�اص ا��ن يعرفونك وزو�ك ويعلمون ٔآنكام عش�مت يف مزنل وا�د وانك تعرضت وللرضر 

 سخ من الو�ئق املتعلقة بأٔي حساب مرصيف مشرتك� 

 بطاقة هوية حتتوي �ىل امسك اثناء الزواج 

  التأٔمني اليت تغطي حياتك وحصتك ٔآنت وزو�ك وأ�والدبوليصات 
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 أ�رقام الهاتفية املهمة

 الرشطة:

 اخلط الساخن:ا

 أ�صدقاء:

 املالجئ:

جهرة اتصيل للحصول �ىل املسا�دة �ىل االتصال مبدافع حميل حلقوق املرٔآة املعن�فة ٔآو مب�ايم للحصول �ىل املسا�دة اتصيل �ىل هذه �رقام: 
 �ىل هذه �رقام:

 اخلط الساخن حلاالت العنف أ�رسي
1-800-799-7233 

1-800-787-3224 (TTY) 
 تو�د �هيم املرتمجون املتخصصون �لكثري من اللغات

 املاكملة جمانية. اتصيل يف ٔآي وقت.

  911—الرشطة
 صفة �قامة اخلاصة بك لست مضطرة لال�ابة.اتصيل �لرشطة اذا شعرت انت واوالدك �خلطر. اذا سأٔ� الرشطي عن 

  911—الطوارئ الطبية
 �ىل غرفة الطوارئ اخلاصة بأٔي مستشفى توفري اخلدمات � بغض النظر عن تأٔمينك الصحي وصفة �قامة اخلاصة �

 �ر�مج العنف أ�رسي احمليل:

 واك� اخلدمات القاونية احمللية:

 املعن�فات املسا�دات التقنية للمتخصصني العاملني مع املغرت�ت املعن�فاتتوفر الش�بكة الوطنية للنساء 

ت من املشجع ٔآن يقوم احملامون واملدافعون وموظفي اخلدمات الطبية وموظفي اخلدمات �ج�عية واملوظفني احلكوميني العاملني مع املغرت�
ت تقنية حمدثة ومطلعة �ىل الفروقات الثقافية وا�ينية. �رقام ا�ٓتية لن توفر املعن�فات �التصال �ملؤسسات التالية للحصول �ىل مسا�دا

 مسا�دات ونصاحئ قانونية مبارشة للمعن�فات:
The National Immigrant Women’s Advocacy Project, American University, Washington College of 
Law  

(202) 274-4457, info@niwap.org 
www.asistaonline.orgat  ISTAAS 

ال توفر هذه املؤسسات ٔآي مسا�دة قانونية ٔآو طبية ٔآو مادية � �شلك مبارش لكن �ماكهنا توجهيك اىل لالتصال �الما�ن املتخصصة. � 
 اليت حتصلني �لهيا. ان تتصيل هبذه �رقام بعد ٔآن جتد�ن املسا�دة لتحسن املسا�دات

 

  

http://www.asistaonline.org/
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