
 أرقام متاحة على مدار الیوم لإلبالغ عن األزمات

ى علیھنعتدخط مساعدة النساء المُ  1.866.863.0511  

(الصحة العقلیة) كوست 1.877.825.9011  

 استغاثة مركز برلنجتون 905.681.1488

 استغاثة مركز شمال ھالتون 905.877.1211

 استغاثة مركز أوكفیل 905.849.4541

 ھالتون ومینز بلیس، بیرلینجتون 905.332.7892

 ھالتون ومینز بلیس، میلتون 905.878.8555

مساعدة األطفال خط 1.800.668.6868  

   (ROCK) مركز ریتش أوت للصغار 905.878.9785
905.875.1555 

1.877.268.8416 
خدمات التدخل في حاالت االعتداء الجنسي 

 )SAVIS(  والعنف

 SAVISخدمة دعم الرسائل النصیة من  905.691.4873

  
 الشرطة، الحرائق، سیارة اإلسعاف (الطوارئ) خدمة شرطة ھالتون 

 اإلقلیمیة - اتصل على رقم 911
 

905.825.4747 WWW.HALTONPOLICE.CA 
905.825.4747  
 الرقم الداخلى: 8799

 وحدة التحقیق في العنف المنزلي

 منسق ضحایا العنف المنزلي 905.465.8774
 برنامج مساعدة الضحایا / الشھود 905.878.6292
905.825.4747  
 الرقم الداخلى: 8772

 وحدة تقدیم خدمات الضحایا

 خط دعم الضحایا 1.888.579.2888
 برنامج اإلغاثة السریعة للضحیة 905.825.4810
  

العنفدائرة اإلعتداء و إیقاف  
 الوصول إلى المساعدة

 "شھر العسل"
بعد القیام بأعمال عنف ینتھج المعتدون طرق مختلفة للتعامل مع الضحایا، 

 فبعضھم یتجاھل أو ینكر العنف وبعضھم یلقي باللوم على "غضبھم" من

 حزنٍ و أسفٍ ب ونویتصرف فقدك ونیخش وأخرون ھفعلت أو قلتھ شيء
 یحاول حیث ،العسل" شھرب" المرحلة ھذه سمىتُ  ما وغالبا .ینشدید

 یتصرفون قدف ،عنفھم عن تعویضال ومحاولة الموقف اركتد  الُمعتدون
 أعمال في یساعدون أو ھدایا یشترون وزھورأو بطاقات یرسلون أو آسفٍ ب

 یحصلون أو الكنیسة إلى یذھبون أو األطفال مع وقًتا یقضون أو المنزل
 وجذب للشفقة المسيء یسعى قد كما ،وعوًدا یقدمون أو مشورة على

 أخرى مرة لجلبك محاولة ھي المرحلة ھذه أن ندرك نأ المھم من .التعاطف
 .حقیقي عسل" "شھر ب لیست المرحلة ھذه أن كما ،العالقة إلى

 التوتر
فھنا ُیصبح الموقف أكثر حساسیة وحیرة وكأنك تخطو على قشربیض حیث 
ال یوجد شيء صحیح، ال توجد وسیلة للتنبؤ بما یریده المعتدي. فبینما قد ال 
یحدث عنف جسدي (أو على األقل یكون الحد األدنى من العنف الجسدي) 

فھناك أبتزاز عاطفي، حیث التخویف والتھدیدات. فالخوف من العنف غالًبا 
 ما یكون قسرًیا ومؤلماً  مثل التعرض للعنف نفسھ.

ھذا یبدو وكأنھ المشي على قشر البیض. ال یوجد شيء صحیح. ال توجد 
وسیلة للتنبؤ بما یریده المعتدي. بینما قد ال یكون ھناك عنف جسدي (أو 

على األقل یكون الحد األدنى من العنف الجسدي) فھناك سوء معاملة 
عاطفیة، التخویف والتھدیدات والخوف من العنف غالًبا ما یكون قسرًیا مثل 

 العنف نفسھ.
 العنف
 ھناو الجنسي. أو البدني االعتداء ویشمل فعلي حادث ھذا ُیعتبر

 .جریمة المعتدي یرتكب
 

 ماذا یعني سوء المعاملة بین طرفى العالقة؟
ء ُمختلفى الجنس أو من نفس الجنس رفقایمكن أن تختلف العالقات الحمیمة بین 

ء المواعدة رفقاتشمل بصفة عامة من حیث المدة والوصف القانوني ، ولكنھا 
 الحالیین والسابقین أو المتزوجین زواجاُ غیر رسمیاً أو األزواج الفعلیین.

 الجسدیة المعاملة سوء أفعال إلى العالقة طرفي بین المعاملة إساءة تشیر
 .ذلك تويین آخرأو شخص سلوك في شخص فیھا یتحكم حیث والنفسیة والجنسیة

 ام وغالبًا المشكلة من جزء تكون ما عادةً  والسیطرة السلطة استخدام سوء أن كما
 .لمعنیینا األسرة ألفراد الضرر من نوع إلى یؤدي

 المعتدي/ة أن من الرغم على خطأك، لیست المعاملة سوء أن تتذكر أن المھم من
 ذلك في ابم ،ازدیلداآلخرین تصرفات عن مسؤوالً  لست فأنت علیك. اللوم قيسیل

 . حیاتك شریك
 .عنف أى بدون آمنة حرة حیاة في الحق شخص لكل

 العنف. من المزید لمنع األمام إلى إیجابیة خطوة يھ الشرطة استدعاء
 

 السالمةو األمن إجراءات
 سواء المستقبل، في عنف أعمال وقوع الحتمال مقدًما اإلستعداد المھم من

 تحدید ماناأل خطة وضع یتطلب المغادرة. أو المنزل في البقاء اخترت
 دماتخ تساعدك أن یمكن وأطفالك. أمانك لضمان الالزمة اإلجراءات

 أعضاء بأحد االتصال یرجى شخصیة، أمان خطة وضع في  الضحایا
 .905-825-4810 الرقم على الفریق

 

 :تشمل العامة السالمة نصائح بعض
 .الحذر في جمیع األوقات ىتوخفى حدسك، وثق  •
إجراءات جدیدة ال یمكن و وقم بروتینعلم بكل ما ُیحیط بك كن على  •

 .التنبؤ بھا
 .وحیداحاول أال تكون  •
، فال  دیرصحتى إذا لم یكن لدیك دقائق أو  ،احمل ھاتًفا خلوًیا مشحوًنا •

 .911لرقم على ایزال بإمكانك االتصال 
، یة عین سحرتغییر / إضافة األقفال على األبواب والنوافذ ، وإضافة  •

خارجیة في جمیع األوقات. الضواء تشغیل األو جھاز إنذاروتثبیت 
خدمة شرطة ھالتون  حدة خدمات ضحایاالتمویل متاح من خالل و

 .اإلقلیمیة
 .في حاالت الطوارئ 911الرقم على االتصال كیفیة علّم أطفالك  •
یمكن للعائلة واألصدقاء  ، حیثأخبر شخًصا تثق فیھ بما یجري •

 .وزمالء العمل المساعدة في حمایتك
 بیةوالوصفات الطاحتفظ بنسخ من المستندات المھمة والمال والمفاتیح  •

 .من منزلك الھربوالمالبس في مكان آمن في حال احتجت إلى 
 .المحلي التى یقدمھا المأوىخدمات التعرف على  •

  بالسلوكیات التى یجب إحترازھا: قائمة 
ما إذا  تحدیدقد تساعدك في  التى سلوكیاتالقائمة التالیة التتضمن 
 .أو شخص تعرفھ یتعرض لإلساءة كنت أنت

 :نفسيالتحكم العاطفي أو ال
 إذاللك. أو ینتقدك أو  التقلیل من شأنكأو  اإلھانة •
 .یجعل من الصعب علیك الخروج أو زیارة العائلة واألصدقاء •
 .للغایة ةیتصرف بطریقة مفرطة أوغیور •

 المالى: التحكم
الوصول إلى األصول العائلیة مثل الحسابات المصرفیة أو  ك منیمنع •

 .بطاقات االئتمان
 . أو یأخذ أموالك النفقاتیجبرك على دفع  •
 أو مواصلتھما. تعلیم /وظیفة على  من الحصول یمنعك •

 :التھدیدات
 . باإلبالغ عن شيء لم تفعلھ التھدید •
 .إیذاء أو خطف األطفالب التھدید •
 فیك.  الخوف لبثباألسلحة  التھدید •

 :البدني العنف ممارسة
 ھنا وھناك. األشیاء  إلقاءالممتلكات الشخصیة أو  إتالف •
و أ الخنق، الضربات ، اللكمات ، الصفعات ، الركالت ،  الدفع،  الشد •

 العض.
 .علي المشاركة في أنشطة جنسیة ال ترید القیام بھا إجبارك •
ذاء إیالحیوانات األلیفة أو بأو  كأو بعائلت كإلحاق األذى ببتھدید ال •

 م.نفسھأ

 

 
 دلیل الُمساعدة

 العنف بین الزوجین

 خدمات اإلعتراف واإلبالغ والمساعدة
 
 

 
 
 
 

 

www.haltonpolice.ca 

 الضابط الحاضر   شارة رقم: 

 رقم الھاتف  

 رقم الحادث  



 إیواء النساء
 (للنساء واألطفال الُمعتدي علیھم)

ھالتون ومینز بلیس،  905.332.1593
 بیرلینجتون

 ھالتون ومینز بلیس، میلتون 905.878.8970
 الشباب إیواء

ریدي 4 الیف برلنجتون  905.699.7743
 (شباب فقط)

ریدي 4 الیف أوكفیل (شباب  905.699.9332
 فقط)
ابُ  البالغین إیواء  العُزَّ

 الیت ھاوس 905.339.2918
 اإلسكان 

 ھالتون لمساعدات اإلسكان    311رقم على االتصال
 ھالتون للدعم واإلسكان  905.845.9212

 اإلبالغ

بالتحقیق (HRPS) اإلقلیمیة  ھالتون شرطة  حادث، تقوم  بوجودعندما یتم اإلبالغ 
إذا كان ما و ،جریمة من عدمھ حدوثوتقدیم تقریر. ویُقرر الضابط المسؤول 

للتوقیف. تأكد من حصولك على رقم تقریر الحادث واسم الضابط  ضرورةھناك 
 .ورقم الشارة

  تقریر أسفر عن عدم توجیھ أى تُھم:

م جریمة جنائیة، یتوجود إذا لم یجد الضباط المسؤلون أسبابًا معقولة تدل على 
الشرطة. قد تتلقى متابعة من  طرف توجیھ أي اتھامات منمع عدم توثیق الحادث 

خدمات الضحایا التي تقدم الدعم واإلحاالت. یمكنك أیًضا االتصال بخدمات 
 .4810-825-905 على الرقم الضحایا مباشرةً 

 أحد ما: توقیف ضرورةحالة في 

ھم وكان المت ،ن أسبابًا معقولة تدل على وقوع جریمة مایإذا وجد الضباط المسؤول
ذل وف تُبإذا لم یكن المتھم موجودًا، سیھ. في مكان الحادث، یتم إلقاء القبض عل
 .محاوالت لتحدید مكان المتھم واعتقالھ

م تقوو أمر ضبط وإحضارالحصول على  یتعین إذا تعذر العثور على المتھم،
 .الشرطة بإبالغ الضحیة عند القبض على المتھم

في الحجز واتخاذ قرار بشأن شروط اإلفراج. قد  / المتھمین یتم وضع المتھم
م لجلسة أو إحتجازھ ینبغي اتباعھابشروط / المتھمین سراح المتھم  یُطلق

 االستماع بشأن الكفالة. 

 
 
 

 الخدمات االستشاریة
 ثرایف كاونسلینج 905.845.3811
 ھالتون ومینز بلیس، بیرلینجتون 905.332.1593
 ھالتون ومینز بلیس، میلتون 905.878.8555
 مركز المرأة في ھالتون، میلتون 289.878.1943
 مركز المرأة في ھالتون، أوكفیل 905.847.5520

 خدمات األطفال والشباب

905.333.4441 
1.866.607.5437 

 جمعیة مساعدة األطفال فى ھالتون

 خدمات األسرة فى ھالتون 905.845.3811
905.825.3242 
1.855.744.9001 

 رادیوس لخدمات الشباب واألطفال ، أوكفیل

  (ROCK)مركز ریتش أوت لألطفال  905.634.2347
 برنامح اإلشراف على زیارة األطفال 905.637.5256

 
: إذا تم )PTA/OIC( المسؤول عن التعھد ضابط/ ال إلى المحكمة تعھد بالحضور

لحضورإلى المحكمة اتاریخ بالمتھم  بالغتم إیاإلفراج عن المتھم بشروط ، 
 ..الحق وقتالقاضي في تاریخ جلسة المحكمة للمثول أمام و

جلسة الكفالة: في حاالت أخرى ، یتم توقیف المتھم واحتجازه حتى جلسة الكفالة 
 .قاضي الصلح ویحدد القاضى شروط اإلفراج أمام

المسؤول عن التعھد: إذا تم اإلفراج عن  الضابط/  تعھد بالحضور إلى المحكمة
لحضورإلى المحكمة والمثول أمام اتاریخ بالمتھم  بالغتم إیالمتھم بشروط ، 

 .الحق وقتالقاضي في 

ة حتى جلس هزخرى، یتم توقیف المتھم واحتجااألحاالت الجلسة الكفالة: في 
 .الكفالة أمام قاضي الصلح ویحدد القاضى شروط اإلفراج

جمیع الضحایا والشھود إطالع الشرطة ومكتب  على یتعینعند توجیھ التھم، 
ھالتون رجى االتصال بخدمة شرطة النیابة على أیة معلومات اتصال جدیدة. یُ 

ومكتب النائب العام  8799: داخلى - 4747-825-905 اإلقلیمیة على الرقم التالى
 . 7291-878-905: على الرقم التالى

  :إجراءات اإلبالغ عن مخالفة

كندا على أن أي شخص ینتھك أو یساعد أي شخص في الجنائي في قانون الینص 
 .ارتكاب جریمة جنائیةتوجھ إلیھ تھمة انتھاك شرط من شروط أي إفراج، قد 

صیًا شخحضور الالھاتف أو عبراإلقلیمیة  ھالتون بخدمة شرطة على الفور اتصل
 .إلى مركز الشرطة المحلیة

 :تقدیم أي معلومات ووثائق ذات صلة

 الخدمات القانونیة
905.878.7281 
 رقم التحویلة (داخلي): 3447

 إستشارة قانونیة مجانیة
 مركز معلومات قانون األسرة

 محكمة میلتون
 ،إیست أفینیو إستیلس شارع 491 

 216 رقم غرفة
 مجموعة ھالتون للخدمات القانونیة 905.875.2069

 المساعدة القانونیة فى أونتاریو 1.800.668.8258

 اإلفراج المشروط والمراقبة
 ھالتون (میلتون) 905.878.7279

 ھالتون ساوث (أوكفیل) 905.845.8571

 دعم الدخل
311 أو  :(داخلي) التحویلة رقم

905.825.6000 
1.866.442.5866 

 المساعدة االجتماعیة

www.halton.ca/living_in_halton/social_assistance/ 

ن م لتحدید ما إذا كانت ھناك جریمة جنائیة بالتحقیقاإلقلیمیة ھالتون شرطة قوم ست
 عدمھ. 

 أوامر التحفظ:

من خالل نظام محكمة األسرة ضد األزواج أو حفظ التأوامریتم الحصول على 
ً  رفقاءلصالح األزواج أو ال ن یذال رفقاءأو ال جإطار الزوا خارج الذین یعیشون معا

 .جكانوا یعیشون معاً خارج إطار الزوا

 وفرھا مقدم الطلبیناًء على أسباب معقولة التحفظ بیجوز للمحكمة إصدار أمر 
تھا / حضانتھحضانفى أو سالمة أي طفل (أطفال)  اھھ /للحفاظ على سالمت

 .القانونیة

، وال یتواجد ضمن ك / أطفالكمع طفلأو  معكالفرد عدم تواصل قد یُحدد األمر 
المحكمة  تعتبرھامسافة محددة من موقع واحد أو أكثر وأي شروط أخرى 

 .مناسبة

من خالل محامي متخصص فى  حفظیمكنك التقدم بطلب للحصول على أمر ت
شارع إستیلس   491ألسرة (قانون األسرة أو من خالل الحضور إلى محكمة ا

جریمة جنائیة إذا تم إصدار  التحفظيأفینیو إیست). یُعد انتھاك شروط األمر 
 .األمر في 15 أكتوبر 2009 أو بعد ذلك

 أمر بعدم التعرض 

مر بعدم التعرض ھو أمر قضائي یتطلب من الشخص الذي یتم توجیھ األمر األ
 .واالمتثال لشروط أخرى، وُحسن السلوك وءإلیھ أن یحافظ على الھد

أمر بعدم التعرض لحمایتك من أي شخص یجعلك تشعر  على یمكن الحصول
 .بالتھدید

  معلومات الوافدین الُجدد
905.875.3851 

 5008  :(داخلي) التحویلة رقم

 مركز معلومات الوافدین الجدد

 مركز ھالتون متعدد الثقافات 

 برلنجتون  905.854.2486
 میلتون 905.864.6565

 شمال أوكفیل 905.257.1555

 أوكفیل 905.842.2486

 مركز تنمیة المھارات وخدمات الوافدین الجدد
 طریق ساوث سیرفیس 3350 905.333.3499

 برلنجتون
 1395 أبییوود درایف 905.847.8345

 أوكفیل

 

 
تھمة  رفعیفي بعض القضایا األسریة البسیطة، یجوز لمحامي النائب العام أن 

ذلك وعدم التعرض بجنائیة أو إقلیمیة عن الشخص المتھم عند الموافقة على أمر 
 .بشروط محددة

انتھاك السجالت االجرامیة . ومع ذلك فإن  ضمنعدم التعرض ال یعتد بأمر 
 .مثابة جریمة جنائیةیكون بأمرعدم التعرض 

تدخل یجوز ألي شخص التقدم بطلب للحصول على أمربعدم التعرض دون 
  491الشرطة عن طریق تعیین موعد مع قاضي الصلح في محكمة المقاطعة (

 .شارع إستیلس أفینیو إیست)

 طلبی استدعاء أمر یصدر فسوف ،وقلقك مخاوفك على الصلح قاضي وافق إذا

 كان إذا ما لتحدید محدد تاریخ في المحكمة أمام المثول اآلخر الشخص من 
ً  التعرض أمرعدم  ال. أم ضروریا

 حضانة الطفل

كن على علم بأن الشرطة قد تكون محدودة الصالحیات عندما یتعلق األمر 
بالنزاعات المتعلقة بالوصول إلى األطفال وحضانتھم. علیك مساعدة الضباط من 

فیذه تنیٌمكن خالل تزویدھم بأحدث أوامر المحكمة لمراجعتھا. إذا لم یتم تحدید أمر 
األطراف للعودة إلى محكمة األسرة أو لطلب المشورة من قبل الشرطة ، یتم توجیھ 

من محامي ُمختص بقانون األسرة. في حالة عدم وجود أمر من المحكمة، ال تتمتع 
الوصول إلى الطفل ما لم یكن الطفل بحاجة إلى شأن  الشرطة بسلطة التدخل في

 .الحمایة

 


