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تمهيد
Legal Services of New Jersey (LSNJ) ألكثر من 50 عاًما، قامت

بتنسيق نظام الخدمات القانونية على مستوى الوالية في نيو 
جيرسي، حيث توفر مساعدة قانونية مجانية لألشخاص ذوي الدخل 

المنخفض في الشؤون المدنية. جزء من مهمة الخدمات القانونية هو 
توعية الناس بحقوقهم القانونية. يتيح الوعي لألشخاص حل بعض 

المشكالت بمفردهم، دون الحاجة إلى محامين. يستطيع األشخاص 
المطلعون االستفادة بشكل أفضل من المحامين عند الحاجة.

شكر وتقدير
كتبت الطبعة األولى من هذا الدليل دونا هيلدرث ونشرتها 

LSNJ في عام 1986. تمت صياغة التنقيحات الخاصة بهذه الطبعة 
من قبل ماري مكمانوس سميث ومونيكا سي. غورال وشوشانا 

.LSNJ غروس، محاميين بمشروع تمثيل العنف األسري في
هذا الدليل متوفر باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والكريولية 

www.lsnjlaw. ،والبرتغالية والكورية والعربية والهندية على موقعنا
org.  اتصل بـ publications@lsnj.org للحصول على معلومات 

حول الحصول على نسخ مطبوعة بتلك اللغات. نتوجه بالشكر إلى 
آل مورينو ولينا توكورا وجين ميلفورت وكاتارينا بيدريو من وحدة 

كلمة تحذير حول استخدام هذا الدليل
ال يقدم هذا الدليل النصيحة بشأن مشكلة قانونية معينة 

قد تكون لديك، وليس بديالً عن رؤية محام عند الحاجة إليه. 
تحدث إلى محام إذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلى المساعدة.

المعلومات الواردة في هذا الدليل دقيقة اعتبارًا من 
سبتمبر 2019، ولكن القوانين غالبًا ما تتغير. يرجى مراجعة 
موقعنا على اإلنترنت، www.lsnjlaw.org، للحصول على 

تحديثات لهذا الدليل، أو التحدث إلى محام للحصول على 
مشورة قانونية حديثة.

© 2019 Legal Services of New Jersey
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الخدمات اللغوية في LSNJ على ترجمة النص اإلنجليزي إلى 
اإلسبانية والكريولية والبرتغالية. كما نشكر مها رمضان ومانموهان كور 

وشين لي على ترجمة النص إلى العربية والهندية والكورية. 
شكر خاص أيًضا للجميع في LSNJ الذين ساهموا في جعل هذا 

الدليل ممكنًا. كان روبن باتريك، مدير المطبوعات، مسؤوالً عن 
التصميم والتخطيط واإلنتاج. ساعدت تريشيا سيمبسون - كورتين، 

مسؤولة المحتوى في LSNJ، في التحرير والتدقيق.

ميلفيل دي. ميلر جونيور، الرئيس
 Legal Services of New Jersey
اديسون، نيو جيرسي 
سبتمبر 2019

تمهيد

© 2019 Legal Services of New Jersey
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المقدمة
العنف المنزلي هو من أكثر الجرائم التي يتكرر ارتكابها. يقدر مكتب

التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن المرأة تتعرض لإليذاء كل 15 ثانية 
في الواليات المتحدة. يقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أيًضا 

أن 2 مليون من النساء (يقول آخرون ربما 6 ماليين) في الواليات 
المتحدة يتعرضن لإليذاء سنويًا. يعتقد بعض الباحثين أن العنف 
سوف يقع في ثلثي الزيجات على األقل؛ وأن ما يصل إلى 50% 

من النساء يتعرضن للعنف المنزلي في وقت ما في حياتهم. يرى كبير 
األطباء في الواليات المتحدة أن العنف المنزلي هو “السبب الوحيد 

األكبر إلصابة النساء.” ال أحد يعرف بالتحديد عدد مرات حدوث 
العنف المنزلي، أو عدد األشخاص المتضررين. هذه المعلومات 

منتشرة بين إحصاءات الطالق والتقارير الطبية والسجالت المدرسية 
ووثائق الشرطة والحكومة، وكثير منها ال يمكن الوصول إليه علنًا أو 
بسهولة. بعض ضحايا العنف المنزلي ال يخبرون أي أحد عن سوء 
المعاملة الذي يعانون منه. من الواضح أن العنف المنزلي منتشر 

وأنه يمثل مشكلة خطيرة ذات تكاليف اجتماعية واقتصادية هائلة 
وعواقب مأساوية.

يستعرض هذا الدليل قانون منع العنف المنزلي في نيو جيرسي. 
فهو يشير إلى بعض اإلجراءات التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك 

من سوء المعاملة، بما في ذلك الحصول على أمر بعدم التعرض 
إلبعاد المعتدي. باإلضافة إلى استخدام الحماية التي يوفرها قانون 

العنف المنزلي، قد تضطر إلى استخدام خدمات ووسائل أخرى 
لضمان سالمتك وراحة بالك. أنت تدرك أفضل من أي شخص آخر 

مدى خطورة وضعك، ويجب عليك أن تقرر أفضل طريقة لضمان 
سالمتك.

© 2019 Legal Services of New Jersey
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تتوفر سبل االنتصاف القانونية والخدمات االجتماعية بغض النظر 
عن نوع جنس المعتدي أو الضحية. ينطبق قانون منع العنف 

المنزلي على كل شخص بغض النظر عن نوع الجنس، بما في ذلك 
األشخاص الذين يعيشون في عالقات جنسية من نفس الجنس.
قبل عام 1981، لم يكن في نيو جيرسي قانون محدد يحمي 

ضحايا العنف المنزلي. في عام 1981، عندما أصدرت الهيئة 
التشريعية في نيو جيرسي قانون منع العنف المنزلي، أقرت بأن 

العنف العائلي يمثل جريمة خطيرة تؤثر على المجتمع بأسره وأنه لم 
يعد باإلمكان تجاهله أو إعفاؤه أو التسامح معه. تم تعديل قانون 

منع العنف المنزلي عدة مرات لتعزيز الحماية المقدمة للضحايا.
في عام 1996، أصدر الكونغرس قانون العنف ضد المرأة 

(VAWA)، وهو قانون وطني يعالج مشكلة العنف المنزلي واالعتداء 
الجنسي. تحتوي VAWA على عدد من األحكام المهمة والمفيدة. 

على سبيل المثال، تطلب VAWA من جميع الواليات تنفيذ أوامر 
سارية بعدم التعرض من الواليات األخرى، مما يسمح للضحايا 

باالحتفاظ بأوامر الحماية الخاصة بهم عند نقلهم. تعد VAWA خطوة 
أولى مهمة في إنشاء نظام استجابة شامل على المستوى الوطني 

للتعامل مع العنف المنزلي. تقتصر مناقشة VAWA في هذا الكتيب 
على كيفية مساعدة VAWA للمهاجرين الذين عانوا من العنف 

المنزلي وأطفالهم في التقدم بطلب للحصول على وضع قانوني 
صالح بدون تعاون من المعتدين (انظر الصفحة 59).

في والية نيو جيرسي، يوجد خياران قانونيان أساسيان للحصول 
على الحماية من اإليذاء:

• أحد الخيارات هو استخدام نظام العدالة المدنية ومحكمة 
األسرة للحصول على أمر بعدم التعرض بموجب قانون منع 

العنف المنزلي. األمر بعدم التعرض هو أمر صادر عن المحكمة 
سيحاول السيطرة على سلوك المعتدي من خالل منعه من دخول 

منزلك أو االتصال بك بأي طريقة. يمكن أن يحتوي األمر بعدم 
التعرض أيًضا على أحكام تتعلق بحضانة الطفل ونفقة الطفل ووقت 
رعاية األطفال والدعم لك، من بين أشياء أخرى. يمكنك العثور على 

معلومات حول الحصول على أمر بعدم التعرض في الصفحة 32.
• الخيار الثاني هو توجيه االتهام إلى المعتدي بارتكاب جريمة، 

مثل االعتداء، والمضي في نظام العدالة الجنائية. يمكن الحكم على 
المعتدي الذي أدين بارتكاب الجريمة بالسجن أو اإلفراج المشروط، 

المقدمة

© 2019 Legal Services of New Jersey



  11

المقدمة

و / أو األمر بدفع غرامة. يمكنك العثور على معلومات حول نظام 
القانون الجنائي في الصفحة 30.

يشمل العنف المنزلي، على سبيل المثال ال الحصر، االعتداء 
البدني والجنسي. يشمل العنف المنزلي أيًضا أفعالًا، وإن لم تكن 

جسدية، فإنها تعرضك للخطر أو الخوف. فيما يلي بعض األمثلة 
على أشكال اإلساءة الشائعة التي قد تكون، حسب الظروف، عنًفا 

منزليًا:
• التهديد بإيذاءك أو قتلك أو قتل أحد أفراد أسرتك.

• تهديدك لمنعك من المغادرة.
• منعك فعليًا من المغادرة عن طريق القيام بأشياء مثل سد 

المدخل أو أخذ مفاتيح سيارتك أو تعطيل سيارتك.
• إجبارك على الذهاب إلى مكان ضد إرادتك.

• إيذاء حيوان أليف أو التهديد بإيذاء حيوان أليف.
• تعمد متابعتك أو مراقبتك عن قصد أو بصورة متكررة عن 

طريق القيام بأشياء مثل مراقبة منزلك أو مكان عملك، أو استخدام 
جهاز GPS لمراقبة تحركاتك.

• القدوم إلى منزلك بدون دعوة أو بعد إخبار المعتدي بعدم 
القيام بذلك.

• إتالف عقارك أو ممتلكاتك عن قصد أو بتهور من خالل 
القيام بأشياء مثل ثقب الثقوب في الجدران أو تمزيق المجالت 

الشخصية أو قص مالبسك أو إلقاء األشياء.
• إزعاجك أو إفزاعك عن قصد وبشكل متكرر عن طريق إجراء 

اتصاالت بدون إجابة أو االتصال بمنزلك أو مكان عملك أو منعك 
عمدًا من النوم.

• محاولة التحكم في أنشطتك اليومية، مثل المكان الذي 
تذهب إليه أو ما تفعله أو َمن أصدقائك.

بموجب قانون العنف المنزلي في نيو جيرسي، قد تتمكن من 
الحصول على أمر بعدم التعرض إذا تعرضت لسوء المعاملة من ِقبل 

شريكك أو شريكك السابق أو شريكك في المواعدة أو شخص 
بينك وبينه طفل أو شخص تعيش معه اآلن أو عشت معه في 
الماضي. ال يمكنك تقديم طلب للحصول على أمر مؤقت بعدم 

التعرض ضد شخص أقل من 18 عاًما إال إذا كان متزوًجا أو يتولى 
رعاية طفل له أو دخل إلى الجيش أو تم إعالنه بالًغا قانونيًا من 

© 2019 Legal Services of New Jersey
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المقدمة

قبل المحكمة. إذا ارتكب قاصر جريمة، فينبغي إبالغ ذلك إلى قسم 
الشرطة المحلي.

بالنسبة لمعظم الضحايا، تنطوي محاولة ترك شريك مسيء على 
خطر، بما في ذلك خطر التعرض إلصابة خطيرة. يمكن للذين يبقون 

أن يواجهوا زيادة في سوء المعاملة، وهذا هو أحد األسباب التي 
تجعل اآلالف يقررون ترك شركاء مسيئين وبدء حياة جديدة. نظرًا 
ألن ترك شريك مسيء يمكن أن يكون خطيرًا، لذا فاألمر يتطلب 

التفكير الدقيق والتخطيط لتدابير السالمة، باإلضافة إلى الحصول 
على مساعدة قانونية. انظر الصفحة 77 للحصول على قائمة بمقدمي 
خدمات العنف المنزلي الذين يمكنهم مساعدتك في خطة السالمة.

يتناول هذا الدليل العناصر األساسية للقانون والخدمات التي 
قد تكون قادرا على تلقيها. باإلضافة إلى شرح خياراتك القانونية، 

يسلط هذا الكتيب الضوء على بعض خدمات الدعم المتاحة في نيو 
جيرسي ويشرح كيف يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول 

هذه الخدمات. في نهاية الدليل، ستجد العناوين الحالية وأرقام 
هواتف المالجئ والوكاالت األخرى التي تقدم خدمات أو معلومات 

لضحايا العنف المنزلي وأسرهم.

الحصول على مساعدة قانونية

إذا كنت بحاجة إلى مشورة محام ولكنك غير قادر على تحمل 
تكاليف ذلك، فقد تكون مؤهالً للخدمات القانونية. اتصل ببرنامج 
الخدمات القانونية اإلقليمي الذي يخدم مقاطعتك. راجع الغالف 

األمامي الداخلي لهذا الدليل للحصول على قائمة ببرامج نيو 
جيرسي وأرقام الهاتف. يمكنك أيًضا العثور على قائمة بالبرامج 

والعناوين وأرقام الهاتف واتجاهات كيفية الوصول إلى المكتب 
 بالنقر فوق الحصول على مساعدة قانونية على موقعنا اإللكتروني،

.www.lsnjlaw.org
يمكنك أيًضا االتصال بالخط الساخن القانوني لـ LSNJ على 

 1-888-LSNJ-LAW على الرقم ،LSNJLAWSM ،مستوى الوالية 
)5529-576-888-1(  أو التقدم بطلب عبر اإلنترنت للحصول على 

مساعدة قانونية على www.lsnjlawhotline.org. يوفر الخط 
الساخن المعلومات والنصائح واإلحاالت إلى سكان نيو جيرسي من 

ذوي الدخل المنخفض الذين لديهم مشاكل قانونية مدنية. يتم 
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المقدمة

تقديم هذه الخدمة بدون أي رسوم للمتقدمين المؤهلين ماليًا.
 LSNJ (DVRP) يقدم مشروع تمثيل العنف المنزلي التابع لـ

التمثيل والمشورة القانونية لضحايا العنف المنزلي المؤهلين مجانًا. 
اتصل بالخط الساخن القانوني لـ LSNJ على مستوى الوالية على 

الرقم LSNJ-LAW (1-888-576-5529)-888-1 لمعرفة ما إذا كنت 
مؤهالً للحصول على المساعدة من DVRP. قد تتوفر المساعدة 

للمهاجرين الذين يتعرضون للضرب من خالل مشروع تمثيل الهجرة 
التابع لـ LSNJ (IRP). يمكنك الوصول إلى IRP من خالل الخط 

.1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529) على الرقم LSNJ الساخن لـ
يوفر موقع LSNJ اإللكتروني، www.lsnjlaw.org، معلومات 

قانونية ومنشورات واستمارات وأدلة موارد وحاسبات للفوائد وأكثر 
من ذلك.

إذا لم تكن مؤهالً للحصول على الخدمات القانونية، فاتصل 
بخدمة إحالة المحامي المحلي. يمكنك الحصول على رقم هاتف 

خدمة إحالة المحامي في منطقتك عن طريق االتصال بنقابة 
المحامين في المقاطعة أو عن طريق الوصول إلى الموقع اإللكتروني 

.bit.ly/1PnBG7F لنقابة المحامين في والية نيو جيرسي على
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1. إجراءات السالمة
التخطيط للمستقبل لحاالت الطوارئ

قد ترغب في تطوير خطة سالمة بهدف تقليل المخاطر على 
نفسك وعلى أطفالك. تسعى خطط السالمة إلى الحد من المخاطر 

المباشرة للعنف الجسدي واإلصابة ولكنها تتضمن أيًضا إستراتيجيات 
للحفاظ على التحرر من العنف. ستختلف كل خطة، اعتماًدا على 

ما إذا كنت منفصالً عن المعتدي، أو تخطط للمغادرة، أو تقرر البقاء، 
باإلضافة إلى الموارد المتاحة لك.

إذا كنت ال تزال تعيش مع المعتدي، فإن بعض خطوات السالمة 
التي يجب عليك أخذها في االعتبار لتقليل خطر العنف الجسدي 

عليك وعلى أطفالك هي:
ط كيف ستخرج من المنزل بأمان في حاالت الطوارئ. أي  • خطِّ
باب سوف تستخدمه؟ هل يمكنك الخروج من النوافذ؟ هل هناك 

مخرج في حاالت الحرائق؟ أين ستذهب بمجرد خروجك من المنزل؟ 
ماذا لو لم تتمكن من الذهاب إلى هناك؟

• قم بحزم مالبسك ومالبس أطفالك وإعداد قائمة بعناوين 
وأرقام هواتف األقارب واألصدقاء المقربين الذين قد يتمكنوا من 
مساعدتك. احفظ الحقيبة في منزل صديق أو جار، أو أخفيها في 

منزلك أو سيارتك حيث يمكنك الوصول إليها بسهولة.
• احتفظ بمجموعة إضافية من مفاتيح منزلك وسيارتك. احتفظ 

بها مخبأة في حقيبتك.
• علّم أطفالك كيفية استخدام الهاتف للوصول إلى الشرطة أو 
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إدارة اإلطفاء.
• اجمع واحفظ األدلة (مثل أسماء الشهود وعناوينهم، وصور 

إصاباتك، وتقارير الشرطة والتقارير الطبية). ال تحتفظ بهذه األدلة 
في المنزل إذا لم تكن آمنة. احتفظ بها مع صديق، أو لدى ربما وكالة 

مكافحة العنف المنزلي.
• قم بوضع كلمة مرور يمكنك استخدامها مع أطفالك أو صديقك 

حتى يتمكنوا من طلب المساعدة عندما ال يمكنك ذلك.
• خذ أمواالً إضافية ودفاتر التوفير ودفاتر الشيكات وبطاقات 

االئتمان وأية أشياء ثمينة أخرى خاصة.
• خذ شيئًا مسليًا لألطفال، مثل لعبة أو كتاب مفضل.

• حاول، إن أمكن، أخذ المستندات القانونية مثل الهوية، 
وشهادات الميالد، وبطاقة الضمان االجتماعي، ورخصة القيادة، 

وشهادة الزواج، وأمر بعدم التعرض، وجوازات السفر، ووثائق الهجرة، 
ووثائق ملكية السيارة، واألدوية، وأوراق المحكمة، وغيرها من الوثائق 

القانونية. احتفظ بهذه الوثائق بحيث يمكنك الوصول إليها بسهولة 
وبسرعة. قد تحتاج إلى هذه المستندات لعدة أسباب، واستبدالها 

قد يستغرق  
وقتًا طويالً ومكلًفا في بعض األحيان. إذا لم تتمكن من أخذ المستند 

األصلي معك، والقيام بذلك آمن لك، يجب عليك نسخ هذه 
المستندات.

• اتصل بالخط الساخن الخاص بالعنف المنزلي للمساعدة في 
هذا التخطيط والمشاكل األخرى.

إذا كنت ال تعيش مع المعتدي، فبعض خطوات السالمة التي 
يجب مراعاتها لتقليل تهديد العنف البدني لك وألطفالك هي:

• بعد الحصول على أمر بعدم التعرض، قم بعمل نسخ من األمر 
وخذ واحدة إلى الشرطة المحلية لحفظها. أعط نسخة لألشخاص 

التاليين: مدرسة أطفالك، أو مركز تعليم الطفولة المبكرة، أو جليسة 
األطفال؛ أو جار أو قريب يسكن بالقرب؛ وأي شخص متواجد في 

المكان الذي تعيش وتعمل فيه، مثل حارس األمن.
• احتفظ معك دائما بنسخة من طلب األمر بعدم التعرض.

• إذا كنت ال تزال في المنزل، فحاول تغيير األقفال، وتثبيت نظام 
األمان، وتشغيل األضواء الساطعة أو الحساسة للحركة في الخارج.

• اجعل شخص في العمل يقوم بترشيح مكالماتك في الوظيفة 
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إذا استطعت.
• تجنب المتاجر والمطاعم والبنوك واألماكن األخرى التي 

استخدمتها سابًقا، والتي قد يبحث الشريك عنك فيها.
استفد من الخدمات التي يقدمها مقدمو خدمات العنف 

المنزلي المدرجة في الصفحة 77.

قد تتضمن استراتيجيات الحفاظ على السالمة واالستقالل عن 
المعتدي كيفية الحفاظ على الدخل والسكن والرعاية الصحية 

والغذاء ورعاية األطفال والتعليم لألطفال.
قد ترغب في االتصال بمزود خدمات العنف المنزلي في 

مجتمعك لمناقشة تخطيط السالمة.

استخدام الخطوط الساخنة

تعد الخطوط الساخنة موارد ممتازة. تعمل معظم الخطوط 
الساخنة على مدار 24 ساعة. يتم تدريب الموظفين للتعامل مع 
األشخاص الذين يعيشون في أزمة. من خالل مناقشة مشكلتك 

مع شخص مستقل وغير متحيز، قد تتمكن من رؤية الحل لمشكلتك 
بشكل أكثر وضوًحا. في أي حال، ستتاح لك فرصة للتحدث عن 

مشكلتك ومناقشة بعض خياراتك حتى تكون مستعًدا ألي خطوات 
تقرر اتخاذها. يمكن للموظفين تزويدك بالمعلومات واإلحاالت. 

يمكنك العثور على قائمة بأرقام الخط الساخن في الملحق بالصفحة 
.77

استدعاء الشرطة

عندما يقع عنف منزلي، قد ترغب في االتصال بالشرطة. في 
حاالت الطوارئ، اتصل بالرقم 911 أو الشرطة المحلية. أخبر مسؤول 

الشرطة عن موقعك وما حدث ووضح الطبيعة الناشئة لموقفك. 
تأكد من إخبار الشرطة 

ما إذا كان أي شخص قد أصيب أو مسلح، وإذا كان األمر كذلك، 
فأين مكان األسلحة. بمجرد وصول الشرطة، اطلب التحدث إلى 

الضباط على انفراد حتى تتمكن من التحدث بحرية عما حدث 
والخيارات القانونية المتاحة لك.

إجراءات السالمة
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يمكنك أن تطلب من الشرطة مساعدتك في الحصول على أمر 
مؤقت بعدم التعرض (TRO) على الفور. (TRO هو أمر قضائي 

مؤقت قد يوفر عدة أشكال من اإلغاثة. انظر الصفحة 32 لمزيد من 
المعلومات حول TROs.) من الصعب اتخاذ قرارات بشأن حياتك 

وحياة أطفالك عندما تعيش في خوف. قد يكون األمر المؤقت 
بعدم التعرض TRO مفيد ألنه سيكون لديك بعض الوقت بدون 

خوف، مما يتيح لك التفكير في خططك.
يمكنك تقديم أمر مؤقت بعدم التعرض شخصيًا من الساعة 8:30 

صباًحا وحتى 3:30 مساءً في المحكمة العليا، قسم شؤون األسرة، 
في مقاطعتك. تتوقف العديد من المحاكم عن تلقي شكاوى العنف 
المنزلي في الساعة 3:30 مساءً. وهذا قد يختلف، ولكن، يتوقف على 

المقاطعة. اتصل بالمحكمة العائلية لمعرفة الوقت الذي يتوقفون 
فيه عن قبول الشكاوى. يمكنك أيًضا الذهاب إلى محكمة البلدية 

 .TRO في بلدتك عند فتحها للحصول على أمر مؤقت بعدم التعرض
يمكن للشرطة مساعدتك في الحصول على أمر مؤقت بعدم التعرض 

TRO من خالل محكمة البلدية في أي ساعة وفي عطالت نهاية 
األسبوع واألجازات وغيرها من األوقات عندما تكون المحاكم مغلقة. 

يمكن لضابط الشرطة مساعدتك في االتصال بقاضي البلدية.
ستزودك الشرطة بنموذج إشعار للضحية، مكتوب باللغتين 

اإلنجليزية واإلسبانية، إلخبارك بحقوقك بموجب قانون منع العنف 
المنزلي. إذا كانت لغتك األساسية 

لغة أخري غير اإلنجليزية أو اإلسبانية، يجب عليك طلب مترجم شفهي 
للتأكد من فهمك لحقوقك. سيقومون بشرح اإلشعار لك إذا لم 

تفهمه. سيصف النموذج المساعدة المتاحة مع األمر بعدم التعرض. 
يمكن ألمر بعدم التعرض:

• منع المعتدي مؤقتًا من دخول منزلك، حتى وإن لم يكن مؤجرًا 
أو مكتوبًا باسمك.

• منع المعتدي مؤقتًا من أي اتصال معك أو مع أقاربك أو أي 
شخص آخر تحدده.

• تأمين مصادرة أي أسلحة يمتلكها المعتدي.
• السماح لك باستخدام سيارة العائلة، حتى وإن لم تكن 

باسمك.
• منع المعتدي مؤقتًا من الذهاب إلى محل عملك.

• مطالبة المعتدي بدفع إعالة لك أو إعالة مؤقتة لألطفال.
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• نمنحك حضانة مؤقتة ألطفالك.
• اطلب من المعتدي أن يدفع لك أي أموال تنفقها على العالج 

الطبي أو اإلصالحات بسبب العنف.

هناك أيًضا أشياء أخرى قد تأمر بها المحكمة. سوف يشرح لك 
كاتب المحكمة أو الشرطة اإلجراء ويساعدك على ملء األوراق 

الخاصة بـاألمر المؤقت بعدم التعرض TRO. لمزيد من المعلومات 
حول األوامر بعدم التعرض، انظر الصفحة 32.

يحق لك أيًضا تقديم شكوى جنائية ضد المعتدي باإلضافة إلى 
الحصول على أمر بعدم التعرض. يمكن لضابط الشرطة أن يخبرك 

بكيفية رفع شكوى جنائية.
يجب أن تعلم أنه على الرغم من أن القانون يكلف الشرطة بإلقاء 

القبض في بعض الحاالت، إال أن الشرطة قد ال تعتقل الشخص 
المعتدي في كل الحاالت. يكلف القانون الضابط بتنفيذ عملية 
االعتقال عندما يظهر على الضحية أي عالمات إصابة، أو عندما 

يكون هناك سالح أو تهديد باستخدامه أو عندما ينتهك المعتدي 
شروط األمر بعدم التعرض. يمنح القانون الضابط حق االختيار إذا لم 
يظهر على الضحية أي عالمات إصابة ولكن يرى الضابط سبب وجيه 
لالعتقاد بأنه قد ارتكبت أعمال عنف منزلي. لمزيد من المعلومات 

حول تقديم شكوى جنائية، انظر الصفحة 48.
قد تطلب من الشرطة مساعدتك في االتصال باألقارب أو أي 

ملجأ للعنف المنزلي في حالة عدم اعتقالهم للمعتدي وال تشعر 
باألمان عند إقامتك في المنزل مع المعتدي بعد مغادرة الشرطة. 

يمكنك أيًضا أن تطلب من الشرطة نقلك إلى مكان آمن أو إلى 
المحكمة للحصول على أمر بعدم التعرض.

يمكنك سؤال الضباط عن أسمائهم وأرقام الشارات. اكتب هذه 
المعلومات. قد تحتاج أيًضا إلى هذه المعلومات عندما تذهب إلى 
المحكمة، خاصة إذا كنت بحاجة إلى استدعاء ضباط الشرطة كشهود 

لك.

الحصول على الرعاية الطبية
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كثير من الناس مصابون باالكتئاب واالرتباك بعد تعرضهم لإليذاء 
الجسدي. غالبًا ما يشعرون بالخجل حيال ما حدث أو يتعرضون 

للتهديد، لذلك ال يسعى بعض األشخاص للحصول على المساعدة 
الطبية. ومع ذلك، من المهم مراجعة الطبيب ألن اإلصابات يمكن 
أن تكون خطيرة رغم عدم ظهورها. هذا ينطبق بشكل خاص على 

اإلصابات الداخلية. يجب على المرأة الحامل أن ترى طبيبة التوليد 
الخاصة بها على الفور.

سواء اخترت الحصول على الرعاية في غرفة الطوارئ أو من 
طبيب خاص، من المهم أن تتلقى العالج. قم بإعطاء الطبيب وصفا 

مفصال لما حدث. أخبر الطبيب عن أجزاء جسمك التي تلقت اإليذاء 
البدني. كن محدًدا بدقة حول المكان الذي تعرضت فيه للضرر أو 

األذى. يمكن أن تحدث الصدمات القوية في الرأس أو المعدة 
أو الصدر إصابات داخلية. يمكنك أن تطلب من الطبيب تسجيل 

إصاباتك واإلصرار على أن تظل زيارتك سرية. يحق لك أيًضا 
التحدث مع الطبيب على انفراد؛ وهذا يعني أن المعتدي يجب أن 

يغادر المنطقة المجاورة وأال يُسمح له بالوقوف خارج الستار مباشرة.
إذا كان الطبيب الذي يشرف على رعايتك ليس طبيبك 

الشخصي، فتأكد من إعطائه بعض المعلومات الطبية. أخبر الطبيب 
عن أي حساسية تعاني منها. إذا وصف الطبيب دواء، فتأكد من أنك 

تفهم تركيبة الدواء وما هي اآلثار الجانبية. إذا كنت ستذهب إلى 
غرفة الطوارئ في المستشفى، فقد تحتاج إلى أن تطلب من صديق 

أو قريب أن يذهب معك ليدعمك عاطفيا. غرف الطوارئ عادة ما 
تكون محمومة، وقد تضطر إلى االنتظار لفترة طويلة قبل الفحص.
اسأل عن الخدمات األخرى المتاحة في المستشفى أو في 

المجتمع والتي قد تكون مفيدة لك. قد يكون بالمستشفى ممرض 
أو أخصائي اجتماعي يعمل مع ضحايا العنف المنزلي. قد يتمكن 
موظفو المستشفى أيًضا من إحالتك إلى برنامج للعنف المنزلي 

للحصول على معلومات حول مالجئ للطوارئ واالستشارات والدعم 
العاطفي. يمكنك الحصول على أمر بعدم التعرض في المستشفى.

إذا تعرضت لالعتداء الجنسي، فيجب أن تحصل على الرعاية 
الطبية على الفور واتخاذ خطوات للحفاظ على أدلة ثبوت االعتداء 
الجنسي. من المحتمل أن تكون العديد من الخطوات التي يجب 
عليك اتخاذها للحفاظ على األدلة صعبة بالنسبة لك، ولكن األدلة 
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ستكون مهمة في إدانة المعتدي إذا قررت رغبتك في توجيه تهم 
جنائية ضده. قد ترغب في االتصال بصديق أو قريب ليكون معك 

وأنت تمر ببعض اإلجراءات الصعبة.
تتيح لك المعلومات التالية جمع أكبر قدر من األدلة بعد االعتداء 

الجنسي حتى تتمكن من معالجة اإلصابات والحفاظ على األدلة 
التي ستكون مفيدة إذا قررت رفع دعوى جنائية.

• سوف تحصل على رعاية طبية في أقرب وقت ممكن، ويفضل 
أن يكون ذلك في غرفة الطوارئ. إذا كان ذلك ممكنًا، قبل طلب 

الرعاية الطبية، يجب عليك عدم االستحمام أو أخذ حمام أو الغسل 
أو االغتسال أو تغيير المالبس أو األكل أو الشرب أو التدخين أو 

التبول. اطلب من الطبيب المعالج إجراء مجموعة االغتصاب.
• يجب أال تتخلص من المالبس التي كنت ترتديها أو أي شيء 

آخر مرتبط باالعتداء الجنسي.
• قد تطلب أيًضا التحدث مع مستشار أزمة االغتصاب في 

المستشفى.

قد يحاول موظفو المستشفى إقناعك بالتحدث مع الشرطة على 
الفور. ليس عليك أن تفعل هذا. إذا تعرضت لضغوط لرفع تقرير إلى 

الشرطة، فاعلم أن األمر متروك لك التخاذ هذا القرار، عندما تكون 
جاهزًا. إذا لم تكن قد قررت بعد، فيمكنك فقط إخبارهم أنه، في 

الوقت الحالي، كل ما تريد فعله هو الحفاظ على األدلة بحيث تكون 
متاحة إذا قررت توجيه االتهامات.

الخروج - العثور على سكن

السكن في حاالت الطوارئ - المالجئ. الطريقة الوحيدة التي 
يمكن لبعض األشخاص ضمان سالمتهم عن طريقها هي من خالل 

مغادرة المنزل والبقاء مع األصدقاء أو األقارب، أو البقاء في منزل 
آمن أو ملجأ للعنف المنزلي. إذا كان لديك أطفال، فقد ترغب 

في اصطحابهم معك عند المغادرة. تقدم جميع المقاطعات مأوى 
مجاني في حاالت الطوارئ لضحايا العنف المنزلي. تظهر قائمة 
بالوكاالت التي تقدم خدمات المأوى في الصفحة 77. تحافظ 

معظم المالجئ على سرية مواقعها بحيث يكون المقيمين في مأمن 
من مالحقة المعتدي. في كثير من األحيان، يمكن إجراء ترتيبات 

مع موظفي المأوى لنقلك من مكان آمن (مركز شرطة، على سبيل 

إجراءات السالمة

© 2019 Legal Services of New Jersey



  21

المثال) ونقلك إلى أقرب مأوى. تفتح العديد من المالجئ أبوابها 
على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع.

يقوم موظفو المأوى بإجراء جلسات المشورة وتقديم خدمات 
الدعم األخرى للمقيمين. يبقى البعض في المالجئ لليلة واحدة؛ 

والبعض اآلخر قد يبقى لفترة أطول. يوفر المأوى عادة ظروف 
معيشية جماعية حيث يتشارك األفراد في أعمال الطبخ والتنظيف. 

غالبًا ما تتوفر مجموعات اللعب واألنشطة الخاضعة لإلشراف 
لألطفال. تسمح الترتيبات مع أنظمة المدارس المحلية لألطفال 

بااللتحاق بالمدارس لفترات قصيرة من الوقت حتى ال يتغيبوا عن 
الدروس أثناء اإلقامة بالمأوى. إذا كان ملجأك المحلي ممتلئًا، فقد 

يتم إحالتك إلى ملجأ آخر خارج مقاطعتك. إذا كنت ال ترغب في 
البقاء في المأوى، فيمكنك اإلقامة مع أفراد األسرة أو األصدقاء.

تذكر أن تحاول حماية معرفتك بموقعك إذا كنت تخشى أن 
يتبعك الشخص المعتدي ويحاول إيذائك أو إيذاء األشخاص الذين 
تقيم معهم. إذا لم يكن لديك شخص ما يساعدك، فيمكنك محاولة 

االتصال بكنيسة أو قائد مدني. يمكنهم في بعض األحيان ترتيب 
سكن في حالة الطوارئ.

حتى إذا كنت ال تقيم في مأوى، اسأل الموظفين عن خدمات 
الدعم الخاصة بهم. سوف يساعدك أخصائي خدمة العنف المنزلي 

أو مجموعة الدعم المتبادل في اتخاذ قرارات صعبة وهامة.

سكن دائم. بمجرد وصولك إلى المأوى أو أي سكن آخر 
للطوارئ، ربما تبدأ في التفكير في العثور على سكن دائم. قد تقرر 

البقاء في منزلك عن طريق الحصول على أمر بعدم التعرض ضد 
المعتدي من محكمة األسرة بموجب قانون منع العنف المنزلي (راجع 

الصفحة 31).
من ناحية أخرى، قد تقرر البحث عن مكان جديد للعيش فيه إذا 
شعرت أنك لن تكون آمنًا في منزلك. قد يكون منزلك الجديد في 
نفس المدينة أو المجتمع، أو في مدينة أو والية جديدة تماًما. يجب 
أن تعلم أنه إذا كنت تريد مغادرة الوالية مع األطفال الذين لديك 

من الشخص المعتدي، فعليك أوالً الحصول على إذن ولي األمر 
اآلخر أو أمر من المحكمة. وبدون ذلك، يمكن للشخص المعتدي 

اإلبالغ عن تغيب األطفال، أو االدعاء بأنك قد اختطفتهم، أو يحاول 
أن يتم إلقاء القبض عليك بتهمة التدخل في حق المعتدي في رؤية 
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األطفال. هناك طرق لحماية نفسك من دعاوى الشخص المعتدي 
وحماية نفسك من أن يتم القبض عليك بتهمة أخذ أطفالك إلى 

والية أخرى. (راجع نقل األطفال وإبعادهم عن والية نيو جيرسي 
في الصفحة 56.) إذا كنت تتنقل داخل والية نيو جيرسي، فلن 

تحتاج إلى تصريح.
قد تواجه مشكلة في العثور على مساكن جيدة الصيانة. يوفر 
قسم اإلعالنات المبوبة في صحيفتك المحلية وعبر اإلنترنت بعض 

المعلومات، ولكن يجب عليك أيًضا أن تسأل األصدقاء عما إذا كانوا 
على علم بأي وظائف شاغرة في المنطقة. يمكنك االتصال بمكاتب 

تأجير المجمعات السكنية الكبيرة لالستفسار عن الوظائف الشاغرة أو 
لوضعك في قائمة االنتظار. تجنب استخدام خدمات المكتشفين، 

مثل محددي مواقع المنازل أو الباحثين عن المنازل، حيث يتم فرض 
رسوم على قائمة األماكن. هذه الخدمات في كثير من األحيان 

ليست مفيدة.
إذا كنت تتلقى الرعاية االجتماعية، فقد يتمكن أخصائي الحاالت 

االجتماعية من تزويدك بقائمة من المالك المحليين. قد يكون 
لدى مكتب الرعاية االجتماعية في مقاطعتك وحدة سكنية يمكنها 

مساعدتك في العثور على سكن. قد تكون أيًضا مؤهالً للحصول 
على معونة مؤقتة لإليجار، مما سيساعدك على دفع إيجارك. (راجع 

المساعدة العامة في الصفحة 66.)
إذا وجدت مكانًا وُعرِض عليك توقيع عقد إيجار مكتوب، فتأكد 

من قراءة عقد اإليجار بعناية. إذا كان ذلك ممكنًا، اجعل المحامي 
يطلع على عقد اإليجار قبل التوقيع عليه حتى يفسر لك كل 

المصطلحات القانونية. ال توقع على مستند لم تقرأه أو ال تفهمه.
قد تكون مؤهالً للحصول على منزل أو شقة بموجب القسم 8 
مدعوم من الحكومة الفيدرالية. إن الحصول على منحة بموجب 
المادة 8 يعني أنه يمكنك استئجار مكان مناسب لك وألطفالك 

وأن الحكومة الفيدرالية ستدفع جزءًا من اإليجار. اتصل أو أرسل إلى 
مكتب المساعدة الخاص بك في االستئجار المحلي للحصول على 
معلومات. يمكنك العثور على قائمة بسلطات اإلسكان العامة عن 
طريق المقاطعة على الموقع اإللكتروني الخاص باإلسكان والتنمية 

الحضرية (HUD) التابع للحكومة الفيدرالية عبر
 www.hud.gov/states/new_jersey/renting/hawebsites.

من غير القانوني لمالك العقار أن يرفض استئجار شقة لك بسبب 
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مصدر دخلك، مثل الرعاية االجتماعية أو منحة القسم 8 أو نفقة 
الطفل. (مالحظة: ال ينطبق هذا القانون على المساكن التي يشغلها 

مالكوها والتي تضم وحدتين.) أيًضا، من غير القانوني لمالك العقار 
أن يرفض استئجارك ألن لديك أطفال. (مالحظة: ال ينطبق هذا 

القانون على سكن كبار السن.)

الحفاظ على سرية موقعك

برنامج سرية عنوان نيو جيرسي.   إذا كنت ضحية للعنف 
المنزلي وانتقلت إلى عنوان جديد ترغب في إخفاءه عن الشخص 
المعتدي، فيمكن أن يساعدك برنامج الحفاظ على سرية العنوان 

في نيو جيرسي. يمكنك تقديم طلب الستخدام هذا العنوان البديل 
(عادة ما يكون صندوق بريد) للحفاظ على سرية عنوانك الفعلي.

يسمح البرنامج لضحايا العنف المنزلي بالتقدم بطلب للحصول 
على عنوان مخصص تعرفه فقط الشعبة 

المعنية بالمرأة وموظفيها. عندما تتلقى الوالية بريًدا خاص بك، سيتم 
إعادة توجيه البريد إليك على عنوانك الفعلي. يتيح لك البرنامج 
استخدام العنوان المخصص عند التقدم بطلب للحصول على أي 

نوع من أنواع المساعدة العامة، مثل الرعاية االجتماعية أو البطالة. 
يمكنك أيًضا أن تطلب من أي والية أو وكالة محلية تتلقى من خاللها 

المساعدة استخدام العنوان المخصص. يجب أن تقبل الوكالة 
العنوان المخصص ما لم تتمكن من إظهار البرنامج أن عنوانك 

الفعلي ضروري ويتطلبه القانون.
للتأهل لبرنامج الحفاظ على سرية العنوان، يجب أن تقدم بيانًا 

مكتوبًا مكتوبًا مؤداه بأنك ضحية للعنف المنزلي وأنك تخشى المزيد 
من أعمال العنف من الشخص المعتدي. يجب أن تكون قد أبلغت 

وكالة تطبيق القانون أو المحكمة عن العنف المنزلي. ال يوجد أي 
شرط يتعين إبالغك عن الحادث فور وقوعه. ال يزال بإمكانك اإلبالغ 

عن الحادث عندما تقرر التقدم بطلب للحصول على البرنامج. ال 
تحتاج إلى أمر بعدم التعرض للمشاركة في البرنامج.

يجب أن يوضح بيانك عنوان وأرقام هاتف العمل والمنزل التي 
ترغب في الحفاظ على سريتها. يجب عليك أيًضا تقديم اسم جهة 

االتصال الذي يمكن للبرنامج ترك رسالة معه لك.
عندما تشارك في البرنامج، ال يمكنك الكشف عن عنوانك 
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الفعلي لآلخرين ويجب استخدام عنوانك المخصص لجميع األغراض. 
أعط عنوانك المخصص للجنة نيو جيرسي للسيارات أو مكتب الرعاية 

االجتماعية أو أي جهة حكومية أخرى.
للحصول على طلب، اتصل ببرنامج الحفاظ على سرية العنوان، 

على الرقم المجاني 9133-218-877-1 ، أو راسل: 

Address Confidentiality Program
P.O. Box 207

Trenton, NJ 08602-0207

يمكنك أيًضا التحدث إلى وكالة العنف المنزلي المحلية حول 
التسجيل. بمجرد أن تصبح أحد المشاركين في البرنامج، يتم 

تسجيلك تلقائيًا لمدة أربع سنوات. بعد أربع سنوات، يمكنك تقديم 
طلب للمشاركة، أو يمكنك إلغاء مشاركتك في أي وقت.

الخطوات األخرى التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على سرية 
موقعك:

• أبلغ جميع الوكاالت التي تتصل بها، مثل مكتب الرعاية 
االجتماعية، أنك ترغب في الحفاظ على سرية سجالتك وعدم 

اإلفصاح عن أي معلومات دون موافقتك الخطية.
• إذا قمت بنقل سجالت مدرسة طفلك، فستحتاج إلى تعاون 

كلتا المدرستين في الحفاظ على سرية اسم وعنوان المدرسة 
الجديدة.

• عندما تقوم بالتسجيل للتصويت، قّدم نسخة من األمر بعدم 
التعرض على الموظف واطلب الحفاظ على سرية عنوانك.

• إذا كنت بدأت إجراءات الطالق من خالل محاٍم، اطلب من 
محاميك عدم نشر عنوانك في إجراءات الطالق أو إعطاء عنوانك 

لزوجك أو محامي زوجك.
• يمكنك تقديم أوراق المحكمة لطلب تغيير اسمك و / أو رقم 

الضمان االجتماعي الخاص بك إذا كنت تشعر أن هذا ضروري 
لسالمتك.

التكنولوجيا والعنف المنزلي - كن آمنًا عبر اإلنترنت
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يمكن ارتكاب أعمال العنف المنزلي شخصيا وكذلك عبر 
اإلنترنت. للحفاظ على سالمتك، قم بحماية جهازك ومعلوماتك 
الشخصية. تذكر أن المضايقات اإللكترونية تعد جريمة من جرائم 

العنف المنزلي.

حماية الكمبيوتر الخاص بك
• قم بتثبيت برنامج جيد لمكافحة الفيروسات / األمان / جدار 

الحماية والمحافظة على تحديثه.
o على األقل، استخدم برنامج األمان / جدار الحماية المثبت 

على جهاز كمبيوتر جديد.
باإلضافة إلى ذلك، هناك العديد من منتجات برامج 

مكافحة الفيروسات المجانية المتاحة. فقط تأكد أنك تتعامل 
مع شركة محترمة. قد حاول المجرمون خداع الناس لتثبيت 

برامج بزعم أنها برامج حماية ولكنها في الحقيقة تسرق 
معلوماتك.

• ال تفتح رسائل البريد اإللكتروني أو المرفقات التي لم تكن 
تتوقعها - خاصة إذا كانت من عناوين ال تعرفها. 

حماية حساباتك على اإلنترنت.
• ال تستخدم معلومات التعريف (مثل اسمك أو عيد ميالدك) 

كجزء من اسم المستخدم الخاص بك. يعد استخدام اسم مستخدم 
محايد جنسيًا أكثر أمانًا ألن معظم الضحايا من اإلناث. ال تستخدم 

نفس اسم المستخدم لجميع الحسابات عبر اإلنترنت.
• قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك كل ثالثة أشهر. تأكد من أن 

كلمة المرور الخاصة بك عبارة عن مزيج من الحروف واألرقام والرموز. 
يجب أال تحتوي كلمة مرورك على تفاصيل شخصية أو كلمات من 

القاموس.
• قبل تسجيل الدخول إلى حسابك عبر اإلنترنت، تحقق من 
شريط العناوين للتأكد من أنه يحتوي على "https" في المقدمة 
(مثال: https://www.facebook.com). إذا لم يكن كذلك، فإن 

موقع الويب غير آمن، ويمكن ألي شخص تسجيل معلومات تسجيل 
الدخول الخاصة بك بسهولة.

• قم دائًما بتسجيل الخروج وال تدع متصفحك يخزن كلمات 
المرور الخاصة بك. يستطيع أي شخص يمكنه الوصول إلى جهاز 
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الكمبيوتر الخاص بك الدخول إلى أي موقع قمت بزيارته.
• ال تقبل سوى طلبات الصداقة من األشخاص الذين تعرفهم 

وتثق بهم.
• قم بتشغيل سجالت الدردشة والبريد اإللكتروني بحيث يتم 
حفظ جميع الرسائل التي ترسلها وتستلمها في حالة احتياجك إلى 

توثيق أي حوادث مالحقة أو مضايقة.

حماية معلوماتك الخاصة.
• تحقق من إعدادات الخصوصية وقم بتشديدها.

• ال تنشر معلومات عن موقعك، حتى عن طريق الخطأ. ال تنشر 
الصور التي تظهر موقعك. إذا كنت تقوم بالنشر من جهاز جّوال، 

فتأكد من أن خاصية GPS في جهازك ال تنشر موقعك.
• ال تنشر طلبات الحضور للفعاليات عبر اإلنترنت، وكن حذرًا من 

االنضمام إلى مجموعات أو صفحات عبر اإلنترنت.
• ما لم يكن ذلك ضروريًا ولمصدر موثوق به، ال تنشر أو ترسل 

معلومات شخصية أو مالية عبر البريد اإللكتروني. أيًضا، لمجرد حذف 
منشور أو صورة (حتى في Snapchat)، فهذا ال يعني أن المعلومات 

قد تم محوها تماًما. شخص ما قد حفظ المعلومات الخاصة بك دون 
علمك.

• ابحث في الويب لترى ماذا يُنشر عنك على اإلنترنت. ابدأ 
بالبحث عن اسمك في Google و Classmates.com والشبكات 

االجتماعية ومواقع الويب للمجموعات التي تنتمي إليها (مثل 
المدرسة والمجتمع والكنيسة). احذف أي معلومات قد تكون خطرة 

في حالة وقوعها بين يدي الشخص المعتدي، أو اتصل بمسؤول 
الموقع إلزالة هذه المعلومات.

عند تصفح اإلنترنت بحثًا عن موضوعات ال ترغب في أن 
يشاهدها أي شخص يمكنه الوصول إلى الكمبيوتر الخاص بك، 

استخدم خاصية الخصوصية بالمتصفح أو امسح سجل متصفحك. 
Incogni� التخفي Google Chrome  تسمى خاصية الخصوصية في

 InPrivate يطلق عليها التصفح الخاص ،Internet Explorer في .to
.Browsing

خيارات إذا تم نشر صور حميمة لك عبر اإلنترنت. وهذا ما 
يسمى أحيانا بثأر اإلباحية أو اإلباحية غير التطوعية. في والية 
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نيو جيرسي، تعد مشاركة الصور الحميمة لشخص ما دون إذن هذا 
الشخص مضايقة وإيذاء إلكتروني، وقد تتمكن من الحصول على 

أمر بعدم التعرض. كذلك، فإن التقاط أو مشاركة صور حميمة ألجزاء 
خاصة من الجسم و / أو األفعال الجنسية دون إذن الشخص يعد 

انتهاًكا غير قانوني للخصوصية. هذا يعني أن أي شخص يلتقط صورًا 
أو مقاطع فيديو حميمة لك دون إذن منك قد ارتكب جريمة. هذا 

يعني أيًضا أنه ال يمكن ألي شخص مشاركة الصور الحميمة دون 
إذنك، حتى إذا أعطيت شخًصا ما إذنًا اللتقاطها أو التقطها بنفسك. 

إذا حدث هذا لك، فكر في إبالغ الشرطة بذلك.
ال يحتاج األمر إلى عالقة خاصة مع الشخص الذي نشر صورك من 

أجل توجيه االتهامات إليه. أيًضا، يمكنك توجيه االتهامات حتى إذا 
لم يكن لديك دليل على أن شريكك السابق هو الشخص الذي 

نشر صورك. (على سبيل المثال، قد تعرف أن شريكك السابق هو 
الوحيد الذي شاركت معه الصور، ولكن قد يكون شريكك السابق 

قد نشرها عبر اإلنترنت باسم مستخدم مجهول الهوية.) يمكنك العثور 
على القانون الذي يحميك من انتهاك الخصوصية في الباب 2 ج، 

الفصل 14، القسم الفرعي 9 من قانون العقوبات في نيو جيرسي.
تعد حقوق الطبع والنشر ذات صلة بثأر اإلباحية ألن امتالك 

حقوق الطبع والنشر لصورك يجعل من السهل عليك إزالتها. تعد 
الطبع التأليف والنشر دليل قانوني على أنك مخول الستخدام 

ومشاركة عناصر مثل الصور والرسومات والمواد اإلبداعية األخرى. 
عادًة ما يكون الشخص الذي يلتقط الصور هو مالك حقوق الطبع 

والنشر. إذا التقطت صورة حميمة لنفسك وأرسلتها إلى شريكك 
السابق، فأنت صاحب حقوق الطبع والنشر لتلك الصورة. ومع ذلك، 

إذا التقط شريكك صورة لك، يمتلك شريكك حقوق الطبع والنشر 
للصورة. لذلك، تعتمد ملكية حقوق الطبع والنشر على َمن الذي 
التقط الصورة، وليس َمن في الصورة. لمزيد من المعلومات حول 

كيفية استخدام حقوق الطبع والنشر إلزالة صورك، يرجى زيارة
.www.lsnjlaw.org

لسوء الحظ، ال يوجد قانون يلزم مواقع الويب بإزالة صورك. في 
معظم الحاالت، سيتوقف إزالة صورك على السياسة الفردية للموقع. 

قد تكون بعض المواقع اإللكترونية متعاونة للغاية. ومواقع أخرى 
تجعل األمر أكثر صعوبة. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك 

اتخاذها إلزالة صورك:
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• قم بزيارة الموقع اإللكتروني لمعرفة ما إذا كان لديه سياسة 
اإلزالة. قد تحتوي بعض المواقع اإللكترونية على رمز أو رابط يخبرك 

بكيفية مطالبتها بإزالة الصور. لدى المواقع األخرى قسم "األسئلة 
المتداولة" الذي يشرح كيفية إزالة الصور. في بعض الحاالت، قد 

يكون من الصعب العثور على المعلومات. في بعض األحيان، يمكنك 
العثور عليها عن طريق النقر فوق الطباعة الصغيرة الموجودة أسفل 
أو أعلى الموقع اإللكتروني الذي يشير إلى "نبذة عنا" أو "اتصل بنا" 

أو "سياسة الخصوصية." إذا كان الموقع اإللكتروني يحتوي على 
خاصية البحث، فأدخل كلمة "جهة اتصال" أو "إزالة" لمعرفة ما إذا 
كان يأخذك إلى المعلومات التي تحتاجها. إذا كان لدى الموقع 

اإللكتروني إجراء لإلزالة، فاتبع الخطوات التي يقدمها.
• ابحث عن معلومات االتصال الخاصة بهم وأخبرهم أنك تريد 

إزالة صورك. قد يكون من الصعب العثور على معلومات االتصال 
بالموقع اإللكتروني. قد تضطر إلى البحث عن روابط صغيرة في أسفل 
الصفحة أو أعالها. في بعض األحيان، ال يتم تصنيف المعلومات على 

أنها معلومات جهة اتصال، ولكن يمكن العثور عليها في روابط إلى 
أقسام "المسؤول" أو "نبذة عنا" على الموقع اإللكتروني.

• إذا كان الموقع اإللكتروني ال يحتوي على معلومات اتصال أو 
يرفض إزالة صورك والتقطت الصورة التي تريد إزالتها، فقد تكون 

محميا بموجب القانون الفيدرالي المسمى بقانون حقوق النشر 
الرقمية لأللفية. إذا لم تلتقط الصورة ولم يمنحك الشخص الذي 

التقط الصورة حقوًقا للصورة، فأنت لست مالك حقوق الطبع والنشر 
ولست محميا بموجب قانون حقوق النشر الرقمية لأللفية.

الطريقة الوحيدة لحماية نفسك حماية كاملة من الوقوع ضحية 
لثأر اإلباحية هي عدم التقاط صور حميمة لنفسك أو مشاركتها. إذا 

قررت التقاط صور حميمة، فكر جيًدا قبل مشاركتها. لَمن ترسل لهم؟ ما 
مدى معرفتك بالشخص؟ هل يمكنك الوثوق بهم حًقا؟ كيف سيكون 

شعورك والصورة منشورة عبر اإلنترنت؟ لسوء الحظ، قد يكون للحظة 
االندفاعية المشتركة مع الشخص الخطأ عواقب وخيمة. تتمثل إحدى 

القواعد الجيدة في تجنب مشاركة أي صور قد تشعر بالحرج عند 
إيجادها على اإلنترنت.

أيضا، ال تثق بالتكنولوجيا في حذف الصور. يمكن استرجاع 
 Snapchat الملفات التي تم حذفها بسهولة. كما أن "التطبيقات" مثل
التي تسمح لك بإرسال رسائل "تختفي" ليست دائًما كما تبدو. ال يتم 
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حذف الصور المرسلة عبر Snapchat حذفا تاما ويمكن الوصول إليها 
الحًقا. هناك تطبيقات تتيح للشخص حفظ الصورة دون إخطارك. 

من المهم أن تتذكر أن لديك خيار إلرسال صور لنفسك إلى أي 
شخص تختاره. لسوء الحظ، ال يمكنك اختيار ما قد يقرر ذلك الشخص 
القيام به الحًقا. من الجيد أيًضا إنشاء "تنبيهات" للبحث على محركات 
البحث الشائعة مثل Google. يمكنك إعداد تنبيه بالبريد اإللكتروني 

عندما تظهر المواد المرتبطة باسمك عبر اإلنترنت.

موارد التكنولوجيا اإلضافية

• لدى مشروع شبكة األمان للشبكة الوطنية إلنهاء العنف المنزلي 
العديد من الموارد بما في ذلك قائمة التخطيط ألمان التكنولوجيا:

bit.ly/1KuZW05
• وحدة الجرائم اإللكترونية لشرطة والية نيو جيرسي:

609-584-5051, ext. 5664
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2. نبذة عن النظام القانوني
مقدمة إلى النظام القانوني.

قد تنطوي قضايا العنف المنزلي على القانون المدني والقانون 
الجنائي. قد يتم سماع شكواك حول أفعال العنف المنزلي في 

المحكمة المدنية أو المحكمة الجنائية أو المحكمة البلدية.

نظام القانون المدني. قانون منع العنف المنزلي، الذي يجيز 
األوامر بعدم التعرض، هو قانون من القوانين المدنية. بموجب 

القانون المدني، يجوز لشخص رفع دعوى ضد شخص آخر بسبب 
ارتكاب خطأ خاص. في دعوى مدنية للعنف المنزلي، تطلب من 
المحكمة أن تمنحك الحماية من الشخص الذي يسيء إليك. ال 
تطلب من المحكمة المدنية وضع الشخص في السجن الرتكابه 

جريمة. في قضية مدنية، أنت المدعي والطرف المعارض، المعتدي، 
هو المدعى عليه. يجوز للطرفين توكيل محامين. في المحكمة 

المدنية، ال يمكن للقاضي تعيين محاٍم ألي من الطرفين. تتمثل 
اإلجراءات القانونية الشائعة األخرى المرفوعة أمام المحاكم المدنية 

في دعاوى الطالق والدعاوى إلعادة تغطية المال مقابل اإلصابات 
الشخصية أو األضرار.

نظام القانون الجنائي. يتعامل نظام القانون الجنائي مع القضايا 
التي تنطوي على انتهاكات للقانون الجنائي، مثل التحرش واالعتداء 
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نبذة عن النظام القانوني

والقتل والسرقة، إلخ. يجوز محاكمة القضايا الجنائية في محكمة 
المقاطعة في المحكمة العليا - الجزء الجنائي، أو في محكمة محلية 
في المحكمة البلدية. نظرًا ألن الوالية عليها واجب حماية مواطنيها، 

فإن جميع انتهاكات قوانين الوالية الجنائية تعتبر أخطاء عامة وجرائم 
ضد الوالية. يمثل المدعي العام الوالية عن طريق محاكمة المتهمين 

بارتكاب جرائم. أنت، الضحية، شاهد على قضية المدعي العام.
الشخص المتهم بجريمة يسمى المدعى عليه. يمكن للمدعى 

عليه توكيل محام لتمثيله في المحكمة. يمكن للمدعى عليه الذي ال 
يستطيع تحمل تكلفة محام تعيين أحد المحامين. أما األفعال التي 
يرتكبها القاصر والتي قد تكون جريمة، فتسمى "جنوح األحداث" أو 

"قضاء األحداث".
يمكنك رفع شكوى جنائية ضد المعتدي وشكاية مدنية للحصول 

على أمر بعدم التعرض بسبب نفس فعل العنف المنزلي. يمكنك 
أيًضا رفع نوع واحد فقط من الشكوى وليس النوع اآلخر إذا كان هذا 

ما اخترت فعله.

استخدام القانون المدني - قانون منع العنف المنزلي

قانون منع العنف المنزلي هو قانون مدني في نيو جيرسي يقدم 
المساعدة القانونية لضحايا العنف المنزلي. األمر المؤقت بعدم 

التعرض (TRO) هو أمر قضائي مؤقت يمنع المعتدي من االقتراب 
منك أو ارتكاب المزيد من أعمال العنف المنزلي ضدك. قد توفر 

عدة أشكال من اإلغاثة (انظر "ما هو االنتصاف المتاح مع األمر 
المؤقت بعدم التعرض،" صفحة 34). عندما تذهب إلى المحكمة 

لرفع طلب للحصول على TRO (انظر أدناه)، تأكد من سرد كل أعمال 
العنف المنزلي (انظر "أعمال العنف المنزلي،" صفحة 33) إذا كان 

 TRO هناك أكثر من عمل واحد. يبقى األمر المؤقت بعدم التعرض
ساري المفعول حتى الجلسة النهائية، والتي تستغرق عادة حوالي 
10 أيام. في الجلسة النهائية، سيقرر القاضي ما إذا كان ينبغي أن 

يصبح األمر المؤقت بعدم التعرض TRO الخاص بك دائًما عن طريق 
.(FRO) منحك أمر نهائي بعدم التعرض
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ما هي متطلبات األمر المؤقت بعدم التعرض )TRO(؟ يمكنك 
الحصول على األمر المؤقت بعدم التعرض TRO إذا كان (1) 

المعتدي يبلغ من العمر 18 عاًما على األقل، أو يلبي أحد 
االستثناءات؛ و(2) أنت على عالقة  مستوفية الشروط مع المعتدي؛ 

و(3) تثبت أنك تعرضت ألحد الجرائم الـ 19 المنصوص عليها في 
قانون منع العنف المنزلي في نيو جيرسي. (N.J.S.A. 2C:33 وآخرون) 

و (4) تظهر أنك مهدد لخطر التعرض لمزيد من العنف المنزلي. كل 
من هذه واردة بمزيد من التفصيل أدناه.

إذا كان المعتدي لم يبلغ 18 عاما بعد. ليكون مؤهالً للحصول 
على أمر بعدم التعرض ضد المعتدي بموجب قانون منع العنف 

المنزلي، يجب أن يكون عمر المعتدي 18 عاًما على األقل أو "قاصرًا 
متحررًا" - مما يعني أنهم قد 1) تزوجوا، أو 2) دخلوا الجيش، أو 3) 

أنجبوا طفالً أو منتظرين حاليًا طفلًا، أو 4) تم إعالنه قاصرًا متحررًا من 
قبل المحكمة.

حتى إذا لم تكن مؤهالً للحصول على أمر بعدم التعرض بسبب 
العنف المنزلي ألن المعتدي يقل عمره عن 18 عاًما وليس قاصرًا 

متحررًا، فيمكنك إبالغ الشرطة المحلية بمثل هذه األعمال. قد تتم 
مقاضاة السلوك غير القانوني باعتباره جنوًحا لألحداث أو (في بعض 

الحاالت) كجرائم. يمكنك أن تطلب من الشرطة أو المدعي العام 
أو المحكمة التي تتعامل مع األحداث أو القضايا الجنائية إنفاذ أمر 

بعدم التعرض أو عدم األمر باالتصال في جنوح األحداث أو القضية 
الجنائية. انظر دليل إجراءات العنف المنزلي في محكمة نيو جيرسي، 

على §2.1.3C، متاح على الموقع اإللكتروني
 www.njcourts.gov/courts/assets/family/dvprcman.pdf.  

العالقات مستوفية الشروط. ال يتوفر أمر بعدم التعرض بسبب 
العنف المنزلي إال إذا كان لديك أحد أنواع العالقات التالية مع 

المعتدي:
• تواعد المعتدي حاليًا أو كنت تواعده في السابق، بغض النظر 

عن نوع الجنس.
• لديكما طفل مشترك، أو المعتدي عليك هو شخص تتوقعين 
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منه طفالً، إذا كان أحد الطرفين حامالً.
• أنت حاليًا متزوج أو سبق أن تزوجت من المعتدي.

• أنت اآلن تعيش مع المعتدي أو سبق لك أن عشت معه. قد 
يشمل ذلك أفراد األسرة أو القائمين بالرعاية أو رفقاء الغرف أو غير 

ذلك من األشخاص البالغين الذين تعيش معهم أو عشت معهم.

أعمال العنف المنزلي. تسعة عشر عمل إجرامي خاضع لألمر 
بعدم التعرض بسبب العنف المنزلي. يجب أن تكون قادرًا على 

وصف وإثبات حادثة واحدة على األقل لمثل هذا الفعل، إلى جانب 
أي تاريخ لمثل هذه األفعال (بغض النظر عما إذا كانت الشرطة قد 
أُبلغت عن هذه األفعال) عند البحث عن أمر بعدم التعرض بسبب 

العنف المنزلي. وتشمل هذه الجرائم: المضايقات، والتهديدات 
بأعمال إرهابية، واالعتداء، والمطاردة، والقتل العمد، 

واالعتداء الجنسي، واالتصال الجنسي الجنائي، والسجن غير 
القانوني، والتقييد اإلجرامي، والخطف، والتعدي الجنائي، والسطو، 

وسوء المعاملة الجنائية، والمضايقات اإللكترونية، والسرقة، واإلكراه 
الجنائي، وانتهاك أمر بعدم التعرض، وأي جريمة أخرى تنطوي على 

خطر الوفاة أو أي إصابة جسدية خطيرة.
فيما يلي بعض األمثلة األكثر شيوًعا للعنف المنزلي التي تؤهلك 

للحصول على أمر بعدم التعرض:
• التحرش - يقع التحرش عندما ينوي شخص ما التحرش 

بشخص آخر ويستخدم البريد اإللكتروني أو البريد العادي أو 
المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو االتصاالت المباشرة أو 

أي طريقة أخرى إلرسال رسائل من المعتدي إلزعاجك أو إفزاعك. 
قد يكون الشخص أيًضا مذنبًا بارتكاب التحرش إذا المسك هذا 
الشخص بطريقة مسيئة. يتضمن االتصال المسيء أعمالًا مزعجة أو 
مهينة أو محرجة لك، مثل الضرب والركل والدفع واللمس. يمكن 

اعتبار هذا النوع من الفعل تحرشا سواء كنت مصابًا أم ال. يمكن اعتبار 
التهديد بالقيام بأي من هذه األفعال تحرش. إذا قام شخص ما 

بأشياء تهدف إلى تخويفك أو إزعاجك بشكل خطير، وتكررت هذه 
األفعال، فقد يكون ذلك الشخص مذنبًا بالتحرش. يجب على 

القاضي النظر في تاريخك مع المدعى عليه في تقرير ما إذا كانت 
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التحرش قد وقع.
• التهديدات اإلرهابية - يمثل التهديد اإلرهابي تهديًدا 

بجريمة عنف بهدف إرهابك. يمكن أن يكون أيًضا تهديًدا بقتلك 
والذي يضعك في خوف وشيك من الموت.

• االعتداء - يقع االعتداء عندما يتسبب شخص ما أو يحاول أن 
يتسبب في إصابة جسدية لشخص آخر (على سبيل المثال، يضربك 

المعتدي أو يركلك، أو يلقي عليك شيئًا ما).
• األذى الجنائي - يقع األذى الجنائي عندما يضر شخص ما 

بممتلكاتك عن عمد. من األمثلة على ذلك قيام المعتدى بكسر باب 
شقتك أو إلقاء حجارة على نافذتك أو تمزيق إطارات سيارتك.

• المطاردة - تقع المطاردة عندما يتابعك شخص أو يراقبك عن 
قصد أو على نحو متكرر، مما يسبب لك ضغطا عاطفيا.

ما اإلغاثة المتاحة مع أمر مؤقت أو نهائي بعدم التعرض؟ 
عندما ترفع قضيتك، وتطلبها على وجه التحديد، يجوز للقاضي أن 

يدرج في أمر مؤقت أو نهائي (دائم) بعدم التعرض مجموعة واسعة 
من القيود واألحكام المتعلقة بالسالمة وحضانة األطفال ووقت 

رعاية األطفال والمسائل المالية. قد يصبح أي من الشروط المدرجة 
في األمر المؤقت بعدم التعرض TRO الخاص بك، وكذلك اإلغاثة 

اإلضافية، دائًما إذا تم منح أمر نهائي بعدم التعرض FRO بعد جلسة 
استماع. قد يتضمن األمر المؤقت أو النهائي بعدم التعرض TRO أو 

FRO نوًعا واحًدا أو أكثر من أنواع اإلغاثة التالية:
• يجب أن تصادر الشرطة أسلحة المعتدي (انظر األسلحة في 

الصفحة 44).
• لن يكون للمعتدي أي اتصال بك وبأقاربك وبأي أشخاص 

آخرين تحددهم على أنهم معرضون للخطر.
• يجب أال يدخل المعتدي إلى المكان الذي وقع فيه العنف، 

والمنزل الذي تعيش فيه، ومكان عملك أو مدرستك، واألماكن 
األخرى التي تطلبها.

• يتم منحك ملكية فردية للمنزل الذي قمت بمشاركته.
• يتم منحك حضانة األطفال المشتركين.

• وقت رعاية المعتدي لألطفال مقيد أو معلق.
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• يجب أن يواصل المعتدي تقديم الدعم المالي لك وألطفالك.
• لديك في حيازتك سيارة أو مفتاح أو بطاقة تأمين صحي أو 

دفتر شيكات أو جواز سفر أو مستندات الهجرة أو شهادات الميالد أو 
أي عناصر أخرى قد تحتاجها.

هناك أحكام أخرى لحمايتك ومساعدتك يمكن تضمينها أيًضا 
في األمر بعدم التعرض. يمكنك مناقشة هذه األحكام مع محام.

كيف يمكنني الحصول على أمر مؤقت بعدم التعرض؟

للحصول على أمر مؤقت بعدم التعرض TRO، يمكنك رفع شكوى 
في القسم العائلي للمحكمة العليا من الساعة 8:30 صباًحا حتى 

3:30 مساءً. في عطالت نهاية األسبوع والعطالت وغيرها من األوقات 
التي تكون فيها المحاكم مغلقة، يجب أن تطلب من الشرطة 

مساعدتك في الحصول على أمر مؤقت بعدم التعرض TRO. يمكنهم 
مساعدتك في التقدم إلى قاضي المحكمة البلدية للحصول على أمر 

مؤقت بعدم التعرض TRO في حاالت الطوارئ.
في القسم العائلي للمحكمة العليا، سوف يساعدك عامل تلقي 

الطلبات أو محام في ملء االستمارات. يمكن الحفاظ على سرية 
موقعك. من المهم بالنسبة لك أن تتأكد من أن أحدث أفعال 

العنف المنزلي، وكذلك أعمال العنف السابقة ضدك، مدرجة في 
االستمارات. إذا لم تُذكر حادثة، فقد ال يسمح لك القاضي بتقديمها 
إلى المحكمة. تشمل أفعال العنف السابقة أي حوادث عنف منزلي 

وقعت في الماضي، سواء تم إبالغ الشرطة بها أم ال، حتى إذا كان 
هناك نقص في األدلة المادية، وإذا كان الفعل جسديًا أو لفظيًا.
إذا لم تتمكن من الوصول إلى محكمة األسرة أو التحدث إلى 

الشرطة - على سبيل المثال، إذا كنت في المستشفى أو طريح 
الفراش - فيمكن أن يقوم صديق أو مستشار برفع شكوى بشأن 

 TRO العنف المنزلي ويطلب من القاضي أمر مؤقت بعدم التعرض
نيابة عنك.
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كيف يمكنني تغيير أمر مؤقت بعدم التعرض TRO إلى أمر 
نهائي بعدم التعرض )FRO(؟

إذا منحك القاضي أمر مؤقت بعدم التعرض TRO، يكون األمر 
ساريًا فقط حتى تاريخ الجلسة. يجب عقد جلسة استماع كاملة في 

المحكمة العليا خالل 10 أيام. يجب عليك المثول أمام المحكمة في 
ذلك الوقت وإخبار القاضي بجانبك من القصة. سيكون المعتدي 
أيًضا هناك وستتاح له فرصة إلخبار القاضي بجانبه من القصة. إذا 

لم تمتثل أمام المحكمة في اليوم المحدد، فقد يتم رفض الشكوى. 
يتركك الفصل بدون حماية من المعتدي وقد يتركك دون حضانة 

قانونية ألطفالك إذا لم يكن هناك أمر آخر مطبق.
إذا كان لديك أي شهود على العنف، فيجب عليهم الذهاب 

إلى المحكمة معك. إذا كان ذلك ممكنًا، فقد ترغب في وجود محام 
معك في المحكمة، خاصة إذا كنت تعتقد أن المعتدي سيكون لديه 

محام. عندما تذهب إلى المحكمة يجب أن تأخذ ما يلي:
• شهود عيان

• صور إلصاباتك
• تقارير الشرطة

• التقارير الطبية المعتمدة
• جميع األدلة األخرى التي لديك إلثبات حادثة العنف المنزلي 

التي هي أساس شكواك
إذا كنت تطلب الدعم من المعتدي، إثبات دخلك ودخل 

الشخص المعتدي، ونفقاتك (مثل أعقاب دفع األجور، واإلقرارات 
الضريبية، وإيصاالت اإليجار، وفواتير الخدمات، وما إلى ذلك).

في المحكمة، ستقوم أنت والمعتدي بإخبار جانبكما من القصة 
وتقديم الشهود. ستتمكن أنت أو محاميك من استجواب المعتدي 

وشهود المعتدي. 
كما سيكون بمقدور المعتدي أو محامي المعتدياستجوابك. بناءً على 

جميع الشهادات، سيقرر القاضي ما إذا كان يجب إصدار أمر نهائي 
بعدم التعرض.
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ماذا علّي أن أفعل أمام المحكمة؟

إعداد الشهود لجلسة االستماع. قد يشمل شهود العنف 
المنزلي أفراد األسرة وزمالء العمل واألصدقاء والجيران وضباط 

الشرطة. من األفضل التحدث إلى الشهود قبل الجلسة لمعرفة ما 
قد يرونه أو يسمعونه من شأنه أن يساعد في قضيتك. تذكر أن أي 

شاهد يدلي بشهادته يجب أن يكون لديه معرفة شخصية بفعل 
من أفعال العنف المنزلي يرتكب ضدك. على سبيل المثال، قد 
ترغب في حضور أحد الجيران مَمن ساعدك خالل حالة طوارئ 

فيمكنه اإلدالء بشهادته بشأن سلوكك وأي إصابات قد لحقت بك.
يجب أن تفكر مليا قبل أن تقرر مثول أي طفل ليشهد في 

المحكمة. كما أن المحاكم حذرة جًدا بشأن السماح لألطفال باإلدالء 
بشهاداتهم في جلسات االستماع التي تخص العنف المنزلي. أخبر 

القاضي دائًما على الفور إذا كنت تريد أن يكون لديك شاهد دون 
سن 18 عاًما. سيريد القاضي معرفة َمن هم والدا الطفل، وما هو 

بالضبط ما سوف يشهد عليه الطفل. سيقرر القاضي ما إذا كان الطفل 
سيشهد أم ال.

تأكد من حضور الشهود في الجلسة. يجب على أي شخص 
شاهد في قضيتك الحضور إلى المحكمة والشهادة ألن المحكمة 

ستأخذ فقط أقوال الشهود من األشخاص مباشرة. الطريقة الوحيدة 
إلصدار أمر قانوني بالشاهد لحضور جلسة االستماع الخاصة بك 

هي إصدار وتقديم أمر استدعاء لذلك الشاهد. أمر االستدعاء هو 
أمر لشخص يخبر ذلك الفرد أنه يجب عليه حضور جلسة االستماع 
واإلدالء بشهادته. والقيام بهذا فكرة جيدة حتى لو كان الشاهد 

صديًقا أو أحد أفراد األسرة. سيتمكن الشاهد بواسطة أمر االستدعاء 
اإلثبات لصاحب العمل سبب تغيبه عن العمل في يوم معين.

قم بإعداد شهادتك الخاصة. يمكن أن تكون الشهادة في 
المحكمة، وإخبار القاضي بقصتك، تجربة قاسية للغاية. إنها لفكرة 

جيدة أن تفكر فيما ستقوله في شهادتك قبل الوصول إلى المحكمة. 
قد تجد أنه من المفيد أيًضا تدوين شهادتك. ال يجب التفكير في 
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حادث العنف المنزلي الحالي فحسب، بل أيًضا في تاريخ العنف 
المنزلي الذي عانيت منه. بعد كتابة هذه المعلومات، من الجيد 

التفكير في كل حادثة وتحديد ما إذا كان هناك أي شهود أو أدلة 
ذات صلة يمكنك تقديمها إلى المحكمة. يرجى مالحظة أنك لن 
تكون قادرًا على القراءة من هذه الورقة في المحكمة. إنها فقط 

لمساعدتك على االستعداد قبل الذهاب إلى المحكمة. بعد أن 
تقرر ما ستدلي به في شهادتك، يجب عليك مقارنتها بمحتويات 

األمر المؤقت 
بعدم التعرض. إذا كنت ترغب في الشهادة على الحوادث التي لم 

يتم تقديم إشعار بشأنها في األمر المؤقت بعدم التعرض الخاص بك، 
فقد ترغب في تعديل األمر المؤقت بعدم التعرض. وهذا يعني أنه 
يجب عليك الذهاب إلى محكمة المقاطعة، ويفضل أن يكون ذلك 

قبل تاريخ جلسة األمر النهائي بعدم التعرض، وعليك إبالغ الموظفين 
في وحدة تلقي الطلبات األسرية أنك ترغب في إضافة معلومات 

إلى األمر المؤقت بعدم التعرض الخاص بك. سيتم إنشاء أمر مؤقت 
جديد بعدم التعرض وتقديمه للمعتدي.

جمع األدلة. أيًضا، أثناء التحضير لجلسة األمر النهائي بعدم 
التعرض، يجب عليك جمع أدلتك المادية. قد يشمل ذلك األشياء 

المكسورة أو المالبس الممزقة أو السجالت الطبية أو أي نوع من 
التسجيالت اإللكترونية. تذكر أن تأخذ هذه األدلة معك يوم 

جلستك.

ارتداء المالبس الالئقة. عند ذهابك إلى المحكمة لتقديم 
قضيتك، يجب عليك ارتداء مالبس الئقة ومحتشمة. هذا ال يعني 
بالضرورة ارتداء البذلة الرسمية. ومع ذلك، ال يُنصح بارتداء مالبس 

ممزقة أو غير سليمة أو تحمل لغة مسيئة أو غير مناسبة لبيئة العمل.
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ماذا يجري في المحكمة؟

يجب أن تحضر في التاريخ والوقت المدرجين في األمر المؤقت 
بعدم التعرض حتى يتمكن القاضي من سماع قضيتك. أنت المدعي 

والمعتدي هو المدعى عليه.
إذا كان هناك محام يمثلك، فقم بترتيب الوقت والمكان 

لالجتماع في المحكمة في يوم الجلسة. إذا لم تكن ممثالً أو تترافع 
عن نفسك، فتوجه إلى المحكمة واجلس في مقعد في منطقة 
االنتظار خارج قاعة المحكمة حيث سيتم االستماع إلى قضيتك. 

يوجد لدى بعض المحاكم منطقة انتظار منفصلة حيث يمكن لضحايا 
العنف المنزلي الجلوس أثناء انتظار استدعاء قضيتهم. ال يوجد لدى 

المحاكم األخرى غرفة منفصلة، لذلك يجب على المدعي والمدعى 
عليه شغل مقاعد بعيدة عن بعضها البعض بقدر اإلمكان عمليًا. إذا 

شعرت بالتهديد، أخبر أقرب ضابط شرطة.
عندما يخرج  مفوض األمن في قاعة المحكمة ليسأل َمن حاضر 

لهذا القاضي، فيجب عليك تسجيل الوصول من خالل إخبار  مفوض 
األمن بأنك موجود. إذا لم تكن اإلنجليزية هي لغتك األم، فيجب 
أن تطلب مترجًما فوريًا. إذا كنت بحاجة إلى مترجم بلغة غير اللغة 

اإلسبانية، فيُفضل أن تتصل بالمحكمة لطلب ذلك مسبًقا.

بمجرد استدعاء قضيتك. بمجرد استدعاء مفوض األمن 
لقضيتك، ستجلس على طاولة على جانب من قاعة المحكمة، 

وسيجلس المدعى عليه على طاولة أخرى. إذا كان أي من المحامين 
حاضرًا، فسوف يجلس المحامون معكم على طاوالتكم. سوف يجلس 

المترجم الفوري، إذا لزم األمر، بين الطاولتين ، أو مع الطرف الذي 
يحتاج إلى المترجم الفوري.

بعد أداء اليمين، ستقدم أنت، المدعي، قضيتك أوالً بصفتك 
الطرف الذي رفع الدعوى. إذا كان لديك محام، فسوف يطرح 

عليك المحامي أسئلة وسوف تجيب عليها. إذا لم يكن لديك محام، 
فسوف يطرح عليك القاضي األسئلة. وهذا ما يسمى باالستجواب 
المباشر. سوف تتاح لك الفرصة لإلدالء بشهادتك (أخبر جانبك من 
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القصة) ثم قّدم أي دليل ذي صلة وشهود آخرين لحادثة أو حوادث 
العنف المنزلي.

واجبك خالل شهادتك. أثناء جلسة األمر النهائي بعدم التعرض، 
يجب عليك إثبات بعض العناصر بما يسمى برجحان األدلة. رجحان 
األدلة يعني أن نسخة أحداثك قد تكون وقعت على األرجح بنسبة 

أكبر من نسخة المدعى عليه.
يجب أن تثبت ثالثة أشياء لتلبية هذا المعيار.

• أوالً، عليك أن تثبت للمحكمة أنك على عالقة معترف بها 
بموجب قانون منع العنف المنزلي. ما هي عالقتك بالمدعى عليه؟ 

عالقتك مع المدعى عليه يجب أن تتوافق مع معايير معينة. هل أنت 
والمدعى عليه متزوجان؟ هل مازلتما متزوجان؟ هل كنتما تعيشان 
مًعا أو مازلتما تعيشان مًعا حتى اآلن؟ هل بينكما طفل؟ هل كنت 

على عالقة مواعدة أو مازلت في عالقة؟
• ثانيًا، يجب أن تثبت للمحكمة أنه تم ارتكاب عمل عنف منزلي 

ضدك. يجب أن يكون هذا الفعل ضمن أحد الجرائم الـ 19 التي 
يمكنك رؤيتها في الصفحة األولى من األمر المؤقت بعدم التعرض 

الخاص بك. وتشمل هذه الجرائم: المضايقات، والتهديدات بأعمال 
إرهابية، واالعتداء، والمطاردة، والقتل العمد، واالعتداء الجنسي، 

واالتصال الجنسي الجنائي، والسجن غير القانوني، والتقييد 
اإلجرامي، والخطف، والتعدي الجنائي، والسطو، وسوء المعاملة 

الجنائية، والمضايقات اإللكترونية، والسرقة، واإلكراه الجنائي، 
وانتهاك أمر بعدم التعرض، وأي جريمة أخرى تنطوي على خطر 

الوفاة أو أي إصابة جسدية خطيرة. يتم عرض هذه الحادثة الحالية 
في الصفحة األولى من األمر المؤقت بعدم التعرض الخاص بك 

أعلى تلك الجرائم الـ19 المدرجة في القائمة.
• سيقرر القاضي ما إذا كان قد تم ارتكاب فعل حالي من أفعال 

العنف المنزلي ضدك. سينظر القاضي في تاريخ العنف المنزلي 
الذي ارتكب ضدك (المشار إليه مباشرة أسفل تلك الجرائم الـ19 
في الصفحة األولى من األمر المؤقت بعدم التعرض الخاص بك).

• العنصر األخير الذي تحتاج إلى إثباته هو أنك في حاجة إلى 
األمر النهائي بعدم التعرض - أي أنه بدون أمر نهائي بعدم التعرض، 

سيكون هناك خطر مباشر على شخصك أو ممتلكاتك. هذا العنصر 
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ضروري ألن القانون ينص على أن فعلًا منفرًدا من أفعال العنف 
المنزلي قد ال يكون كافيًا إلصدار أمر نهائي بعدم التعرض.

إثبات هذه العناصر: نصائح عامة حول كيفية اإلدالء 
بالشهادة. الطريقة التي تثبت بها عناصر قضيتك للقاضي هي اإلدالء 

بالشهادة. من المهم جًدا أن تكون قصتك هي نفسها في كل مرة. 
يجب عليك اإلجابة على جميع األسئلة بصدق. 

تذكر أنه إذا اعتقد القاضي أنك لم تشهد بصدق حتى على الوقائع 
البسيطة، فقد ال يصدقك القاضي في بقية شهادتك. يجب عليك 

أيًضا اإلجابة على أسئلة المدعى عليه أو محامي المدعى عليه أو 
القاضي ببساطة وبصراحة وبشكل مباشر.

األدلة. قد تتضمن األدلة صورًا إلصاباتك. حتى لو التقطت 
الشرطة صورًا إلصاباتك، فمن الجيد أن تلتقط صورك الخاصة بك 
وأن تأخذها معك إلى المحكمة. بعد أن تدلي بشهادتك حول 

اإلصابة بإصابة معينة، يجب أن تخطر القاضي بأن لديك صورًا 
إلصاباتك. سيأخذ مفوض األمن تلك الصور منك لعرضها على 

القاضي. من المهم أن تخبر القاضي أن الصور التي تقدمها تمثل 
تمثيلًا حقيقيًا ودقيًقا لما شهدت به.

إذا طلبت الرعاية الطبية بسبب حادثة العنف المنزلي التي 
تعرضت لها، فمن الجيد إحضار سجالتك الطبية معك. اطلب اعتماد 

السجالت. هذا يعني أن سجالتك ستحتوي على ورقة غالف في 
األعلى تخبر المحكمة أن السجالت تعتبر نسخ صحيحة ودقيقة من 

سجالتك الطبية. هذه الشهادة ضرورية للمحكمة للنظر في محتويات 
سجالتك الطبية. بعد اإلدالء بشهادتك حول طلب العالج الطبي، 

يجب أن تطلب من المحكمة مراجعة هذه السجالت الطبية.
هناك العديد من أنواع األدلة المختلفة، بما في ذلك الرسائل 
النصية ورسائل البريد الصوتي وسجالت الهاتف. الهدف من األدلة 
هو دعم شهادتك ومساعدتك على تحمل العبء التي تعاني منه، 
رجحان األدلة. مع أي دليل تقدمه، من المهم أن تصادق على هذا 

الدليل. هذا يعني أنك يجب أن تشهد أن األدلة التي تقدمها تمثل 
تمثيلًا دقيًقا للوقائع. تريد أن تخبر المحكمة عن هذه األدلة، وكيف 

حصلت عليها، وكيف تساعد في قضيتك.
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بعد االنتهاء من تقديم األدلة. بمجرد اإلدالء بشهادتك، يحق 
للمدعى عليه أو محامي المدعى عليه إعادة استجوابك (طرح 
األسئلة عليك). إعادة االستجواب هو وسيلة للتخلص من أي 

تضارب في قصة الطرف المعارض. إذا شهد أي من الشهود، فيمكن 
إعادة استجوابهم أيًضا. بعد إعادة االستجواب، ستتاح للمدعي 

عادًة الفرصة لشرح أي تضارب تم إثارته خالل إعادة االستجواب. 
ويتم ذلك من خالل إعادة توجيه االستجواب. وعندها سيطرح 

محامي المدعي على المدعي أسئلة إضافية لتوضيح أي تناقض 
ظاهر من جانب المدعى عليه أو محاميه. إذا لم يكن لديك محام، 

فستتاح لك فرصة أخيرة للحديث عن العنف المنزلي.
بمجرد انتهاء المدعي، سيتم منح المدعى عليه الفرصة نفسها 
لإلدالء بشهادته وتقديم األدلة والشهود. اآلن ستتاح لك الفرصة 

إلعادة استجواب المدعى عليه واالعتراض على أي شهادة أو أدلة 
تعتبر غير مناسبة.

بعد تقديم جميع األدلة. عندما تنتهي أنت والمدعى عليه من 
عرض قضاياك على المحكمة، عندئٍذ سيصدر القاضي حكمه. بينما 

يصدر القاضي حكمه، ال يُسمح لك بالتحدث أو تقديم أي أدلة 
إضافية. سيبلغك القاضي بما إذا كان األمر المؤقت بعدم التعرض 

الخاص بك سيتم رفضه أو يصبح نهائيًا، ويقدم أسبابًا وراء قراره.

كيف يمكن لألمر النهائي بعدم التعرض أن يساعدني؟

سيظل األمر النهائي بعدم التعرض ساري المفعول بشكل دائم ما 
لم تطلب أنت أو المعتدي من المحكمة إلغاء األمر بعدم التعرض. 
على عكس األمر المؤقت بعدم التعرض TRO، يمكن لألمر النهائي 

بعدم التعرض FRO أن يوفر لك الحماية المستمرة والدعم وغير ذلك 
من أشكال اإلغاثة. قد يقدم األمر النهائي بعدم التعرض FRO نوًعا 

واحًدا أو أكثر من أنواع اإلغاثة التالية لضحايا العنف المنزلي:
• القيود - يمكن منع المعتدي من االتصال بك وبأقاربك وبأي 

شخص آخر اسمه مدرج بالطلب. سيتم تقييد المعتدي أيًضا من 
الذهاب إلى منزلك أو عملك أو أي موقع محدد آخر تطلب إدراجه 
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في الطلب.
• االمتالك الحصري لمنزلك - يمكن أن يُطلب من المعتدي 

الخروج من المنزل أو الشقة التي تشاركها معه. وبعبارة أخرى، يمكن 
منحك االمتالك الحصري للمنزل، بغض النظر عمن لديه حق الملكية. 

ال يمكن للقاضي إصدار "قيود داخلية"، والتي ستسمح للمعتدي 
بمشاركة المنزل معك. يمكن أن يطلب من المعتدي القيام بدفع 

إيجار أو رهن عقاري وتسديد المنافع العامة لمنزلك.
• الحضانة - يمكن منحك حضانة األطفال المشتركين. من 

المفترض أن يسمح لك القاضي - بدالً من المعتدي - بأخذ األطفال، 
ما لم يكن بإمكان المعتدي إقناع القاضي بأنك غير الئق بسبب 

مشاكل نفسية أو تعاطي المخدرات / الكحوليات، إلخ. وهذا يختلف 
عن قضية الحضانة العادية، حيث يُعامل اآلباء نفس المعاملة. يتعين 

على القاضي تصور أن األطفال سيكونون أفضل حالًا مع الوالد غير 
العنيف.

إذا تركت المعتدي بسبب العنف المنزلي، فعليك اصطحاب 
األطفال معك إن أمكن. إذا كنت تريد حضانة األطفال في 

المستقبل، فستكون فرصك أفضل إذا كانوا معك.
• وقت رعاية األطفال - يمنح القاضي عادة وقت رعاية األطفال 
(المعروفة سابًقا باسم الزيارة) للوالد الذي ليس لديه حق الحضانة. 
يجب أن يتجنب جدول المواعيد الذي وضعته المحكمة اللقاء بينك 

وبين المعتدي، للمساعدة في منع المزيد من اإلساءات. ال يجب أبًدا 
تحديد وقت رعاية األطفال بحيث تكون أنت والمعتدي وحدكما 

في منزلك الستالم األطفال وتوصيلهم. مثل هذا التنظيم هو انتهاك 
لألمر بعدم التعرض. اطلب من القاضي تحديد الجدول الزمني 

لوقت رعاية األطفال وإجراءاتها في األمر بعدم التعرض. على سبيل 
المثال، يمكن أن يُطلب من المعتدي استالم األطفال وإعادتهم إلى 

مكانك، في منزل طرف ثالث محايد، أو في مكان عام مثل مركز 
الشرطة.

إذا كنت قلًقا على سالمة أطفالك أثناء زيارتهم للمعتدي، 
فيمكنك أن تطلب من القاضي طلب "تقييم المخاطر." هذا تقييم 

للمعتدي لتحديد ما إذا كانت الزيارات غير الخاضعة للرقابة ستعرض 
األطفال للخطر. يجب أن تخبر القاضي أسباب مخاوفك بشأن وقت 
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رعاية األطفال (تعاطي المخدرات أو الكحوليات أو إساءة سابقة أو 
إهمال األطفال). يمكنك أن تطلب من القاضي أن يأمر باإلشراف 

على وقت رعاية األطفال مع المعتدي من قبل طرف ثالث، مثل 
صديق أو قريب، أو من خالل برنامج تديره المحكمة، حتى يكتمل 

تقييم المخاطر وتتأكد المحكمة أن األطفال آمنون. إذا أساء المعتدي 
معاملة األطفال أثناء الزيارات بعد جلسة االستماع الخاصة بك، 
يمكنك العودة إلى المحكمة وتقديم طلب لعقد جلسة طارئة. 

يمكنك بعد ذلك أن تطلب تعليق وقت رعاية األطفال على الفور.
• الدعم لك وألطفالك - يمكن للقاضي أن يطلب من المعتدي 
أن يدفع لك الدعم على الفور لتغطية نفقاتك. يحق للقاضي إصدار 

أمر للمعتدي بدفع لك نفقة الطوارئ بشكل مؤقت. يحق للقاضي 
أيًضا إصدار أمر بنفقة جارية للطفل، ونفقة للزوج/الزوجة، والدعم 

المالي المستمر للنفقات األخرى، مثل تكاليف السكن والمنافع العامة 
وغير ذلك من النفقات الجارية.

لتحديد مقدار النفقة التي يحق لك الحصول عليها، سوف يرغب 
القاضي في معرفة دخلك ودخل المعتدي ونفقاتكما. من المهم أن 

تأخذ أي سجالت مالية معك إلى المحكمة. يحق للقاضي أيًضا أن 
يأمر المعتدي بإبقائك أنت وأطفالك على بوليصة التأمين الصحي 

الخاصة بالمعتدي، أو توفير تغطية طبية لك وألطفالك.
• األسلحة - يُمنع المعتدي من امتالك مسدس أو أي سالح 
آخر. يحق للقاضي إصدار أمر للشرطة بنزع أسلحة المعتدي وإلغاء 

تصريح سالح المعتدي حتى ال يتمكن المعتدي من الحصول على 
سالح آخر. عندما تصادر الشرطة األسلحة من المعتدي، فإن المدعي 
العام يحصل على حيازة األسلحة. سوف تُعقد "جلسة استماع منفصلة 

عن األسلحة" في موعد ال يتجاوز 60 يوًما من وقت أخذ الشرطة 
لألسلحة. سيمثل المدعي العام جانب الوالية في القضية. سيتم 

إخطارك بتاريخ جلسة استماع بشأن األسلحة وقد تختار الحضور. أنت 
غير مطالب بحضور جلسة استماع بشأن األسلحة. في جلسة استماع 

بشأن األسلحة، سوف تقرر المحكمة ما إذا كان ينبغي إعادة األسلحة 
إلى المعتدي. أخبر المدعي العام كتابًة ما إذا كنت ترغب في إزالة 

األسلحة نهائيًا. يمكن للمحكمة القيام بذلك وأيًضا سحب جميع 
التصاريح أو التراخيص لحيازة األسلحة التي قد تكون لدى المعتدي. 
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(مالحظة: األسلحة تعني أكثر من مجرد مسدسات؛ تشمل األسلحة 
السكاكين والقبضات الحديدية والسيوف وغيرها.)

• األضرار - يمكن أن يُطلب من المعتدي أن يدفع لك أي 
خسائر تتعلق بالعنف المنزلي. قد يشمل ذلك نفقات االنتقال أو 
تكاليف االستشارة أو أتعاب المحاماة أو الفواتير الطبية أو الوقت 

الضائع من العمل أو أي أموال تنفقها إلصالح األضرار التي تسبب بها 
المعتدي ولحقت بك وبممتلكاتك.

• االستشارة - يمكن أن يُطلب من المعتدي حضور اإلرشاد 
المهني بشأن سلوك العنف المنزلي أو تعاطي المخدرات أو 

الكحوليات أو أي مشورة أخرى قد تكون مفيدة. يحق للقاضي 
أن يأمر المعتدي بتقديم تقرير إلى محكمة األسرة مع إثبات حضور 

المعتدي في جلسات المشورة وفصول رعاية األطفال.
• الممتلكات - يمكن منحك استخداًما مؤقتًا للممتلكات مثل 

سيارة أو دفتر شيكات أو مفتاح أو بطاقة تأمين صحي، إلخ.

إذا اتخذت المحكمة قرارًا بشأن الحضانة أو وقت رعاية األطفال 
أو نفقة الطفل في جلسة استماع حول العنف المنزلي، فيمكن ألي 

من الطرفين السعي لتعديل القرار عن طريق تقديم طلب إلى 
المحكمة. ال يمكن للقاضي أن يمنحك الطالق في جلسة استماع 

حول العنف المنزلي.
كل من األمر المؤقت بعدم التعرض TROs واألمر النهائي بعدم 

التعرض FROs صالحة في كل مكان في والية نيو جيرسي. يجب على 
الشرطة المحلية أو شرطة الوالية تطبيق األمر بعدم التعرض، حتى 

خارج المقاطعة التي حصلت فيها على األمر. األوامر صالحة أيضا في 
جميع الواليات الـ50. إذا انتقلت إلى والية أخرى، يمكنك االتصال 

بمحكمة األسرة وطلب معلومات حول كيفية تسجيل األمر بعدم 
التعرض الخاص بك في الوالية الجديدة. يجب عليك أيًضا تقديم 

نسخة من األمر النهائي بعدم التعرض FRO إلى الشرطة المحلية أينما 
كنت.

ماذا يحدث للمدعى عليه عندما يتم منح األمر النهائي بعدم 
التعرض FRO؟ عندما تمنح المحكمة األمر النهائي بعدم التعرض 
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FRO، سيتم تغريم المدعى عليه. تتراوح الغرامة ما بين 50 دوالرًا 
و 500 دوالرًا، وفًقا لطبيعة إصابتك ودرجتها، وسوف تذهب إلى 

صندوق خاص لضحايا العنف المنزلي. سيتم التنازل عن الرسوم فقط 
إذا أثبت المدعى عليه صعوبات مالية متعسرة. يجب أخذ بصمات 

الشخص المعتدي وتصويره فوتوغرافيا. كما سيتم إدخال المعلومات 
المتعلقة باألمر النهائي بعدم التعرض FRO في سجل مركزي للعنف 
المنزلي. المعلومات الموجودة في هذا السجل غير متاحة للجمهور.

ما هي الخطوات التي يجب علّي اتخاذها بعد استالم األمر 
النهائي بعدم التعرض؟ سوف تتلقى نسخة من األمر النهائي بعدم 
التعرض بعد جلسة االستماع. هذا األمر هو المستند المكتوب الذي 

يفسر الوضع القانوني الحالي لقضيتك. من المهم جًدا االحتفاظ 
بنسخة منه معك في جميع األوقات. قد يعطيك شخص من موظفي 

محكمة األسرة نسخة إضافية لنقلها إلى قسم الشرطة المحلي. من 
المهم أيًضا القيام بما يلي:

• راجع األمر قبل مغادرة المحكمة. إذا كان هناك خطأ ما أو 
شئء مفقود، فاطلب من مفوض األمن تصحيح األمر قبل مغادرتك.
• قم بعمل عدة نسخ من األمر النهائي بعدم التعرض بأسرع ما 

يمكن. احتفظ بنسخة واحدة من األمر معك في جميع األوقات. أيًضا، 
اترك نسخة من األمر في منزلك وسيارتك في مكان آمن يسهل 

عليك الوصول إليه في حاالت الطوارئ. اعط نسخة من األمر النهائي 
لكل من مدارس أطفالك أو برامج رعاية األطفال أو المربيات.

• تذكر إعطاء نسخة من األمر إلى أحد الجيران أو إلى األقارب 
المقربين.

• أعط نسخة إلى أي من أقاربك أو أصدقائك الذين تم 
تسميتهم وحمايتهم بموجب األمر.

إذا لم تمنحك المحكمة نسخة إضافية للشرطة المحلية الخاصة 
بك، خذ نسخة واحدة إضافية وسلمها لهم.

• أعط نسخة إلى حارس األمن أو المشرف أو الشخص في 
مكتب االستقبال حيث تعيش وتعمل.

من المهم إعطاء نسخ من األمر بعدم التعرض لكل هؤالء 

نبذة عن النظام القانوني

© 2019 Legal Services of New Jersey



  47

األشخاص في حالة محاولة المعتدي انتهاك األمر النهائي. يتعين 
عليك (أو على أي شخص نيابة عنك) أن تكون مستعًدا إلخبار 

الشرطة بأن لديك أمر بعدم التعرض. أفضل طريقة للقيام بذلك 
هي إظهار نسخة من أمرك للشرطة.

قد ترغب أيًضا في التفكير في تغيير األقفال أو رقم هاتفك. إذا 
كان لدى المعتدي رقم هاتفك، فقد ترغب في االتصال بمزود 

خدمة الهاتف الخاص بك لمعرفة أنواع الخدمات المتاحة للتعامل 
مع المكالمات الهاتفية المزعجة.

إذا لم تكن مواطنًا أمريكيًا وتحتاج إلى أمر بعدم التعرض. 
يتوفر األمر بعدم التعرض، كما هو الحال في أي أنواع اإلغاثة 

المذكورة أعاله، بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة بك. يحتاج 
الضحايا المهاجرون إلى الحماية والمأوى وحضانة أطفالهم، مثلهم 

مثل ضحايا العنف المنزلي اآلخرين. ومع ذلك، قد يكون لديك 
المزيد من المخاوف القانونية. من المهم للغاية بالنسبة للضحايا 

المهاجرين أن يتحدثوا مع محامي متخصص في شؤون الهجرة. قد 
تكون مؤهلًا للحصول على اإلقامة الدائمة القانونية (LPR) بموجب 

قانون اتحادي يُعرف باسم قانون العنف ضد المرأة (VAWA) أو 
تأشيرة U أو T. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر اإلعفاءات 

المتعلقة بالهجرة لضحايا العنف المنزلي في الصفحة 59.

ماذا عن رفع التهم الجنائية؟

تتمتع الشرطة بسلطة لرفع دعوى جنائية ضد المعتدي. يجوز 
للمدعي العام توجيه اتهامات ورفع دعوى حتى ضد رغبات الضحية. 
قد تتلقى أمر استدعاء، وهو أمر من المحكمة لإلدالء بالشهادة بشأن 
ما حدث. قد يقترح المدعي العام اإلغاثة الذي تعتقد أنها مناسبة 

باإلضافة إلى عقوبة السجن أو بدالً منه. إذا نجحت رفع الدعوى، 
فقد يُطلب من المعتدي دفع غرامة أو حجزه في السجن أو وضعه 

تحت المراقبة. ومع ذلك، فإن الشكوى الجنائية لن تحميك بالضرورة 
من المعتدي إذا لم يتم منعه من التعرض لك.

تنطوي الشكوى الجنائية على اتهام المدعى عليه بارتكاب 
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جريمة. إذا قدمت الشرطة شكوى جنائية ضد المعتدي، يجب 
عليك، بصفتك ضحية الجريمة، المثول أمام المحكمة كشاهد بالوالية 

حتى تستمر القضية. يُقترح مثولك أمام المحكمة حتى تتمكن من 
اإلدالء بشهادتك بشأن ما حدث واقتراح ما تعتقد أنه مناسب 

باإلضافة إلى عقوبة السجن أو بدالً منه. قد تتضمن هذه اإلغاثة 
تقييًما وعالًجا نفسيًا و / أو اختبار الكحوليات وعالجه، وما إلى ذلك. 

وبدون شكواك وشهادتك في المحكمة، قد يختار المدعي العام 
عدم متابعة القضية. في بعض الحاالت، عندما تكون عالمات اإليذاء 

غير مرئية، ال ترفع الشرطة الشكوى. ومع ذلك، ال يزال بإمكانك رفع 
شكوى جنائية والمتابعة بنفسك.

بمجرد تقديم شكوى جنائية، يمكن إلقاء القبض على المدعى 
عليه. إذا قررت رفع دعوى جنائية ضد المعتدي، يجب أن تدرك 
أنه ما لم يكن الموقف شديًدا، فمن المحتمل أن يتم إطالق سراح 

المدعى عليه من حجز / سجن الشرطة بكفالة أو على مسؤوليته 
الخاصة. يحق للقاضي السماح للمدعى عليه بالعودة إلى المنزل 

ألخذ أغراضه الشخصية. إذا حدث هذا، اطلب من القاضي تحديد 
الوقت الذي يمكن للمدعى عليه البقاء فيه في المنزل وتحديد 

األشياء التي يمكنه أخذها. اطلب أيًضا من القاضي مطالبة ضابط 
الشرطة بالحضور عندما يأتي المدعى عليه ألخذ أغراضه.

كضحية، يمكنك الكتابة إلى المحكمة لتوضيح سبب عدم رغبتك 
في اإلفراج عن المعتدي. يجب أن تكون محدًدا بشأن الطبيعة 

الخطيرة ألعمال العنف التي ارتكبت. يمكنك أيًضا أن تطلب، كشرط 
لإلفراج بكفالة، منع المعتدي من التعرض لك، بغض النظر عما إذا 

كان لديك أمر مدني بعدم التعرض أم ال. من المهم أن تعطي 
للمحكمة وضباط إنفاذ القانون عدة عناوين وأرقام هواتف إلمكان 

الوصول إليك وتحديثها عند انتقالك. عليك إبالغ المحكمة والشرطة 
أنه يجب الحفاظ على سرية هذه المعلومات. يمكنك طلب نموذج 

إخطار الضحية، وتطلب أن يتم إعالمك إذا تم إطالق سراح المعتدي 
من السجن.

في النهاية، سيتم تحديد موعد جلسة استماع المحكمة التي 
يجب أن تحضرها وتدلي بشهادتك فيها. إذا تم إدانة المدعى 

عليه، فسوف يحكم القاضي عليه. يمكن أن تشمل العقوبة السجن 
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أو الوضع تحت المراقبة أو الغرامة. قد يتطلب األمر أيًضا أن يخضع 
المدعى عليه إلسداء المشورة لحل المشاكل النفسية، أو حضور 

برنامج تدخل خاص بالمعتدين بالضرب، أو تلقي العالج من تعاطي 
المخدرات / الكحوليات.

هل علّي أن أحصل على مشورة قانونية؟

يجب عليك التحدث مع محاٍم، خاصًة إذا كان لديك أطفال 
وتتوقع مشكالت بشأن الحضانة أو وقت رعاية األطفال، أو إذا كان 

لديك مصلحة في الممتلكات الشخصية أو العقارية. نظرًا ألن الوقت 
مع المحامي مكلف، فاستعد للجلسة مقدًما من خالل التفكير في كل 

ما تريد معرفته وتدوين أسئلتك. يوجد لدى بعض مزودي خدمات 
العنف المنزلي مدافعون قانونيون أو محامون متطوعون يديرون 

عيادات قانونية حيث يمكنك الحصول على المشورة القانونية. 
المدافعون القانونيون ليسوا محامين، لكنهم مدربون بشكل خاص. 

يمكن أن يساعدك هؤالء المدافعون في التحضير للتحدث إلى 
محام وتركيز أسئلتك. وهذا سيساعدك على توفير الوقت والمال. 

ال تأخذ المشورة القانونية من شخص ليس محاميا مرخصا. قد يقدم 
األصدقاء واألقارب من ذوي النوايا الحسنة اآلراء، ولكنهم غالبًا ما 

يكونون مخطئين. يجب أن تأخذ المشورة القانونية فقط من محام.
باإلضافة إلى تدوين األسئلة التي ستطرحها على محام، يجب 
عليك أيًضا جمع كل المعلومات التي قد تكون مفيدة للمحامي. 
على سبيل المثال، قد ترغب في أن تأخذ معك أوامر سابقة من 
المحكمة وغيرها من المستندات أو األدلة المهمة بشأن قضيتك، 

مثل تقارير الشرطة وصور اإلصابات أو األضرار التي لحقت بالممتلكات 
الناشئة عن العنف المنزلي، ونسخ من فواتير الرعاية الطبية الخاصة 

بك والفواتير الشهرية لإليجار والمنافع، وما إلى ذلك. إذا كنت 
بحاجة إلى معلومات حول النفقة الزوجية ونفقة الطفل، خذ بيان 

مفصل بالميزانية للنفقات اليومية.
كل ما تقوله للمحامي سري. إذا كنت ال تزال تعيش مع المعتدي 

في فترة زيارتك للمحام وال تريد أن يعلم الشخص المعتدي أنك 
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تحدثت إلى محاٍم، اطلب من محاميك عدم االتصال بك أو الكتابة 
إليه في منزلك. تأكد من إخبار محاميك بكيفية االتصال بك بأمان.
تختلف أتعاب المحاماة. ال تخجل من مناقشة مسألة األتعاب. 

إذا كنت ال تستطيع تحمل األتعاب، كن صادًقا. باإلضافة إلى أتعاب 
المحامي مقابل الخدمات، هناك أيًضا تكاليف لرفع األوراق القانونية 

المعينة إلى المحكمة. ال يوجد أي تكلفة لرفع طلب للحصول أمر 
مؤقت بعدم التعرض TRO. ربما يريد المحامي هذه األموال مقدًما. 

ابحث حتى تجد محام يمكنك تحمل أتعابه. تنشر نقابة المحامين 
في والية نيوجيرسي دليالً مجانيًا، يدرج محامين يتعاملون مع 

القضايا المتعلقة بالعنف المنزلي. للحصول على نسخة، اتصل بنقابة 
المحامين في والية نيو جيرسي (www.njsba.com) على الرقم

5000-249-732. قد ترغب أيًضا في االتصال بخدمة إحالة محامي 
نقابة المحامين في مقاطعتك.

إذا كنت بحاجة إلى مشورة محام ولكنك ال تستطيع تحمل 
أتعابه، فقد تكون مؤهالً للحصول على مشورة قانونية مجانية أو 

New Jer- عناوين وأرقام هواتف برامج .Legal Services  تمثيل من
sey’s Legal Services مدرجة في الغالف األمامي الداخلي لهذا 

 Legal Services ofالكتيب. يمكنك أيًضا االتصال بالخط الساخن لـ
 1-888-LSNJ-LAW على الرقم ،New Jersey، LSNJLAWSM

(5529-576-888-1) أو التقدم بطلب للحصول على المساعدة عبر 
اإلنترنت على www.lsnjlawhotline.org. يوفر الخط الساخن 

المعلومات والمشورة واإلحالة في المسائل القانونية المدنية 
للمقيمين ذوي الدخل المنخفض المؤهلين في نيو جيرسي. قد 
تكون مؤهالً أيًضا للتمثيل من خالل مشروع تمثيل العنف المنزلي 
التابع لـLSNJ أو مشروع التمثيل في شؤون الهجرة (انظر الحصول 

على مساعدة قانونية في الصفحة 12).
إذا توجهت إلى المحكمة بمفردك، اقرأ هذا الدليل بعناية. قم 
بتدوين المالحظات حول ما تقرأه واكتب المالحظات حول وضعك. 

راجع مالحظاتك قبل التوجه إلى المحكمة. إذا كنت مستعًدا، 
فسوف تشعر براحة أكثر. كن مستعًدا إلعطاء القاضي وصًفا مفصالً 

للعنف وسوء المعاملة الذي حدث للتو وما حدث في الماضي. 
تنظيم أدلتك، مثل الصور والتقارير الطبية والشرطة. قم بإعداد قائمة 
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بالنفقات الخاصة بك إذا كنت ستطلب النفقة.
ماذا علّي أن أفعل إذا انتهك المعتدي األمر المؤقت أو 

النهائي بعدم التعرض TRO أو FRO؟

لتطبيق أمر بعدم التعرض بسبب العنف المنزلي، يجب عليك 
أوالً تحديد أي جزء من أمر المحكمة الذي ينتهكه المعتدي. يغطي 

الجزء األول من األمر أحكام عدم االتصال وتسليم األسلحة. الجزء 
الثاني يتناول، من بين أمور أخرى، وقت رعاية األطفال ونفقة الطفل. 

يتناول القانون انتهاكات الجزأين بشكل مختلف.

االنتهاكات الجنائية. إذا انتهك المعتدي جزء عدم االتصال في 
أمر المحكمة (إما األمر المؤقت أو النهائي بعدم التعرض TRO أو 

FRO)، فقد يتم إدانة المعتدي بانتهاك جنائي لحرمة المحكمة. إن 
أجزاء أمر منع العنف المنزلي الخاص بك والذي سيتم تنفيذه بتهمة 

انتهاك جنائي لحرمة المحكمة موضح في الجزء األول من األمر.
األمثلة األكثر شيوًعا لجريمة االنتهاك الجنائي لحرمة المحكمة 

هي عندما يواصل المعتدي مضايقة الضحية عن طريق االتصال 
بالضحية أو تهديدها أو مالحقتها أو حتى إلحاق األذى الجسدي بها. 
في أي من هذه القضايا، يجب توجيه االتهام إلى المعتدي. إذا كان 
المعتدي يتعرض لك بأي من هذه األشياء، وكنت تشعر أنك بحاجة 
إلى مساعدة من الشرطة على الفور، فيجب عليك االتصال بهم. إذا 

كان لدى ضابط الشرطة الذي يرد على مكالمتك سبب لالعتقاد بأن 
األمر بعدم التعرض قد انتُهك، فيجب على هذا الضابط إلقاء القبض 

على المعتدي وتوجيه االتهام فورًا إليه بتهمة االزدراء.
كما يمكن توجيه االتهام إلى المعتدي في أي جريمة ارتكبت في 

انتهاك األمر. على سبيل المثال، إذا انتهك المعتدي األمر بلكم 
الضحية، يجب توجيه االتهام إلى المعتدي باالعتداء باإلضافة إلى 

جريمة االزدراء. 
مالحظة: اعتماًدا على شدة الجريمة، يجوز سماع الدعوى 

الجنائية المتعلقة باالنتهاك في محكمة مختلفة وفي وقت مختلف 
عن تلك الجارية في الدعوى.
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إذا انتهك المعتدي األمر بعدم التعرض ولكنك ال تشعر أنك 
بحاجة إلى االتصال بالشرطة للحصول على مساعدة فورية، فال يزال 
بإمكانك تقديم تقرير للشرطة أو تهمة جنائية إلى الشرطة في أقرب 

فرصة ممكنة لك.
عندما ينتهك المعتدي أحكام عدم االتصال الخاصة باألمر بعدم 

التعرض، يقرر مكتب المدعي العام في المقاطعة ما إذا كان 
سيحاول اتهام المعتدي على جريمة االزدراء. يتم اتخاذ هذا القرار 

في المقام األول من خالل النظر في خطورة االنتهاك. في تلك 
الحاالت التي انتهك فيها المعتدي أمرًا بعدم التعرض بطريقة 

خطيرة بشكل خاص - على سبيل المثال، عن طريق ارتكاب اعتداء 
مشدد - من المحتمل أن يعرض المدعي العام القضية أمام هيئة 

محلفين كبرى للحصول على الئحة االتهام. إذا تم توجيه االتهام إلى 
المعتدي، فسترفع القضية أمام قاض في المحكمة الجنائية العليا.

في الحاالت التي يكون فيها المعتدي قد انتهك األمر بطريقة 
أقل خطورة، مثل االستمرار في االتصال بالضحية، فمن غير المرجح أن 

يسعى المدعي العام إلى الحصول على الئحة اتهام رسمية. وبدالً 
من ذلك، سيبدأ المدعي العام في التهم الجنائية في جلسة استماع 

أمام قاض بالمحكمة البلدية، بينما ستعقد جلسة ازدراء أمام قاضي 
محكمة األسرة. من المهم أن تتذكر أنه على الرغم من إمكانية النظر 
في قضايا ازدراء في محكمة األسرة، فإنها ال تزال قضايا جنائية. نظرًا 

ألنه قد يتم الحكم على المعتدي بالسجن، يحق للمعتدي أن يكون 
لديه محام يمثله.

في جميع القضايا الجنائية (بما في ذلك عندما يتم القبض على 
المعتدي لخرقه أمر بعدم التعرض)، سيتم اتخاذ قرار أولي بشأن ما 

إذا كان المتهم الجنائي سوف يتم احتجازه في السجن قبل الجلسة. 
قد يتم إطالق سراح المدعى عليه بشرط أال يكون له / لها صلة 

أخرى بالضحية. قبل إطالق سراح المدعى عليه، من المفترض بذل 
جهد إلبالغ الضحية بأن المعتدي سيُطلق سراحه من السجن. لهذا 

السبب، يجب عليك إعالم مكتب المدعي العام ومحكمة األسرة 
بأي تغيير في عنوانك أو رقم هاتفك. سيتم االحتفاظ بسرية هذه 

المعلومات.
من المهم محاولة االحتفاظ على دور فعال في قضيتك. حاول 
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معرفة َمن المدعي العام الذي سيتناول قضيتك.   اطلِع المدعي 
العام على قضيتك، خاصة عن طريق إخباره بأي شهود أو أدلة تعتقد 

أنها قد تكون مفيدة في رفع الدعوى.
في بعض األحيان، يسقط الضحايا الذين يرفعون تهم ازدراء التهم 

ألنهم يعتقدون أن المعتدي قد يذهب إلى السجن. على الرغم 
من أن الحبس ممكن، فهو ليس العالج الوحيد المحتمل. في بعض 
األحيان، قد يكون الحكم الجنائي بتهمة انتهاك حرمة أمر المحكمة، 

فترة مراقبة سلوك أو غرامة أو عقوبة مع وقف التنفيذ بشرط أن 
يحضر المعتدي االستشارة. يجب عليك مناقشة هذه االحتماالت مع 

المدعي العام.

االنتهاكات غير الجنائية. إذا انتهك المعتدي جزءًا من أمر بعدم 
التعرض بسبب العنف المنزلي والذي يتعامل مع وقت رعاية 

األطفال أو التعويض النقدي (النفقة الزوجية أو نفقة الطفل) أو 
مدفوعات اإليجار أو الرهن العقاري أو توزيع الممتلكات الشخصية، 
فيحق لك تنفيذ األمر عن طريق رفع طلب في محكمة األسرة. ترد 
أجزاء من أمر المحكمة التي يتم تنفيذها من خالل تقديم طلب في 

محكمة األسرة في الجزء الثاني من األمر.
تتضمن االنتهاكات المعتادة التي يتم تطبيقها في محكمة األسرة 

عدم قيام المعتدي باتباع جدول وقت رعاية األطفال بعدم إعادة 
األطفال إلى المنزل في الوقت المحدد، أو عدم دفع نفقة الطفل 
كما أُمر، أو عدم إعادة بعض الممتلكات إلى الضحية كما أُمر. في 

جميع هذه القضايا، يحق للضحية التوجه إلى محكمة األسرة وتقديم 
طلب لتطبيق شروط األمر. والنتيجة المرجوة في هذه الجلسات هي 

جعل المعتدي يمتثل للطلب، أو حتى في بعض األحيان تعديل 
األمر. في حين أن الشخص المعتدي غير متهم بارتكاب جريمة، فقد 

يشعر القاضي في بعض الحاالت أنه من الضروري سجن المعتدي 
مؤقتًا للحصول على امتثال المعتدي.

نظرًا ألن معظم أوامر نفقة الطفل تُدفع من خالل قسم مراقبة 
السلوك، يجب على الضحية التي ال تتلقى النفقة التي أمرت بها 

المحكمة االتصال بأخصائي الحاالت في قسم مراقبة السلوك. يجب 
أن يكون ذلك األخصائي قادرًا على إبالغ الضحية بالخطوات التي 
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اتخذتها بالفعل قسم مراقبة السلوك لتنفيذ األمر. يجب على قسم 
مراقبة السلوك أن تساعد الضحية في الحصول على النفقة، بما في 

ذلك إعادة القضية إلى المحكمة إلنفاذها إذا لزم األمر.

 FRO رفض األمر بعدم التعرض. لرفض أمر نهائي بعدم التعرض
بحيث ال يعد ساريًا، يجب على الطرف الذي يسعى إلى رفض 

األمر تقديم الطلب في محكمة األسرة. عندما تسعى الضحية إلى 
رفض األمر، يجب على القاضي التأكد من أن الطلب طوعي وليس 

باإلكراه. إذا حاول المدعى عليه رفض األمر، يجب على المحكمة 
تحديد ما إذا كان هناك سبب وجيه. عند تقرير وجود سبب وجيه، 

ستنظر المحكمة في عدد من العوامل، بما في ذلك: (1) ما إذا 
كانت الضحية توافق؛ و(2) ما إذا كانت الضحية تخشى المدعى 
عليه؛ و(3) طبيعة العالقة الحالية بين الطرفين؛ و(4) ما إذا كان 

المدعى عليه قد أدين بتهمة االزدراء لمخالفته األمر؛ و(5) ما إذا كان 
المدعى عليه يسيء استعمال المخدرات أو الكحوليات أو كان عنيًفا 
مع األشخاص اآلخرين؛ و(6) ما إذا كان المتهم قد شارك في تقديم 
المشورة؛ و(7) ما إذا كانت الضحية تتصرف بحسن نية عند معارضة 

طلب المدعى عليه.

مزيد من الخيارات القانونية

الطالق. إذا تعرضت لإلساءة، يجب أن تكون السالمة هي 
الشاغل األول لك. يجب أن يكون تركيزك الرئيسي على اتخاذ 

خطوات لوقف العنف من خالل البحث عن مأوى أو الحصول على 
أمر بعدم التعرض أو رفع تهم جنائية. بعد أن يكون الوضع تحت 

السيطرة وأنت مستقر بأمان، قد ترغب في الحصول على الطالق. 
عندما تبدأ إجراءات الطالق، قد تجد أن شريكك أصبح عنيًفا مرة 
أخرى. تأكد من أن تطبيق جميع تدابير السالمة الخاصة بك (انظر 

الصفحة 14).
هناك عدة أسباب للطالق في نيو جيرسي، أحدها القسوة 

الشديدة. تشمل القسوة الشديدة القسوة الجسدية و / أو العقلية 
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التي تعرض سالمتك أو صحتك للخطر، مما يجعل من غير المعقول 
بالنسبة لك مواصلة العيش مع شريكك.

إذا كنت تفكر في الطالق، يجب عليك استشارة محام لمناقشة 

(

وضعك، خاصة إذا كان لديك أطفال أو ممتلكات خاصة. انظر أيضا 
 Legal Services of( الطالق في نيو جيرسي: دليل المساعدة الذاتية

New Jersey، إصدار 2019
 www.lsnjlaw.org/Publications/Pages/Manuals/ 

DivorceGuide.pdf

حضانة األطفال، ووقت رعاية األطفال، والنفقة. يمكن معالجة 
قضايا الحضانة، ووقت رعاية األطفال، والدعم المالي في جلسة 
استماع األمر بعدم التعرض، إذا تم منح أمر نهائي بعدم التعرض 
FRO، أو في دعوى منفصلة لمحكمة األسرة، مثل الطالق. إذا تم 
البت في هذه القضايا في جلسة استماع حول العنف المنزلي، 

فسيتم اعتبارها أوامر طارئة ويمكن ألي من الطرفين رفع دعوى طالق 
أو طلب البت في هذه األمور على أساس جلسة استماع أكثر اكتماال. 

تخضع قرارات الحضانة ووقت رعاية األطفال ونفقة الطفل دائًما 
للتعديل إذا تمكن أحد الطرفين من إثبات أن ظروف الطرفين قد 

تغيرت حتى يتم إعادة النظر في القرار السابق.
• حضانة األطفال - بدون أمر من المحكمة، ال يحق لك الحضانة 

القانونية، حتى لو كان أطفالك يقيمون معك دائًما وأنت المسؤول 
األول عن األطفال. يتمتع كال الوالدين بحقوق ومسؤوليات متساوية 

فيما يتعلق باألطفال حتى تقرر المحكمة خالف ذلك وتصدر أمرًا. إذا 
لم تقدم طلبًا بعدم التعرض أو طالًقا وال تعيش مع الوالد اآلخر، فقد 

ترغب في تقديم ملف منفصل لحضانة األطفال. في أمر الحضانة 
المنفصل أو الطالق، يبني القاضي قرار الحضانة على المصالح 

الفضلى لألطفال. تأكد من إخبار القاضي بأي تاريخ للعنف المنزلي. 
يعد عنف المعتدي تجاهك عامالً هاًما في قضية الحضانة. مرة 

أخرى، إذا تركت شريك حياتك بسبب العنف المنزلي، فمن المهم 
أن تأخذ أطفالك معك إذا استطعت. قد يكون لديك فرصة أفضل 

للحفاظ على الحضانة إذا كان أطفالك معك. (مالحظة: يختلف 
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معيار الحضانة في إجراءات الحضانة المنفصلة عن المعيار في قضية 
العنف المنزلي. في قضية العنف المنزلي، يجب على القاضي التأكد 
أن األطفال سيكونون في وضع أفضل معك ما لم يثبت المعتدي أن 

األطفال لن يكونوا أكثر أمانًا معك.
• تغيير سكن األطفال ونقلهم من نيو جيرسي - ال يجوز لك 

الخروج من نيو جيرسي مع أطفالك الذين ولدوا في نيو جيرسي، أو 
الذين عاشوا هنا لمدة خمس سنوات، دون إذن من الوالد اآلخر 

أو أمر من المحكمة يسمح لك بالخروج من نيو جيرسي. هذا صحيح 
حتى لو كان لديك حضانة قانونية أو سكنية. إذا أخذت األطفال من 

نيو جيرسي من أجل حرمان الوالد اآلخر من الحضانة أو وقت رعاية 
األطفال، أو للتهرب من الوالية القضائية لمحاكم نيو جيرسي، فقد 

يُقبض عليك واتهامك بالتدخل في الحضانة.
إذا لم تتمكن من الحصول على موافقة الوالد غير الحاضن، 

فيجب عليك تقديم طلب إلى المحكمة، لطلب اإلذن. ستركز 
المحكمة على ما إذا كانت هذه الخطوة تخدم المصالح الفضلى 

للطفل. التخاذ قرار، ستنظر المحكمة فيما يلي:
o األسباب المقدمة لهذه الخطوة واألسباب التي يعارضها 

الوالد غير الحاضن.
o ما إذا كان األطفال سوف يتلقون فرًصا صحية وتعليمية 

وترفيهية مماثلة.
o ما إذا كان يمكن تنسيق وقت رعاية األطفال وجدول 
االتصاالت التي من شأنها أن تسمح للوالد غير الحاضن 

بالحفاظ على عالقة كاملة ومستمرة مع األطفال.
o احتمالية أن تقوم أنت، الوالد الحاضن، بتشجيع العالقة مع 

الوالد غير الحاضن إذا كان النقل يسمح بذلك.

ستنظر المحكمة أيًضا في عوامل أخرى، مثل ما يفضله الطفل إذا 
كان عمر الطفل يسمح له بذلك، وتأثير هذه الخطوة على العالقات 
األسرية الممتدة، وعموًما أي عامل آخر له تأثير على مصلحة الطفل. 

لتحديد االستفادة من هذا النقل، تنظر المحاكم في تكاليف 
المعيشة في والية أخرى مقارنة بوالية نيو جيرسي.
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األسرية الممتدة، وعموًما أي عامل آخر له تأثير على مصلحة الطفل. 
لتحديد االستفادة من هذا النقل، تنظر المحاكم في تكاليف 

المعيشة في والية أخرى مقارنة بوالية نيو جيرسي.
قيود وقت رعاية األطفال - إذا ُمنحت حضانة أطفالك بشكل 

قانوني، فسيتم منح الوالد اآلخر عادة رعاية ألطفال. حتى إذا لم 
يتم البت في هذه األمور كجزء من األمر بعدم التعرض، يمكنك بل 

يجب عليك أن تطلب من القاضي تحديد وقت رعاية األطفال حتى 
تتمكن من تجنب االتصال بالمعتدي. إذا كنت ترى أن المعتدي 
قد يلحق الضرر باألطفال، فيمكنك أن تطلب اإلشراف على وقت 

رعاية األطفال من قبل طرف ثالث، أو التحقيق مع المعتدي بحثًا عن 
مشاكل مثل تعاطي المخدرات أو الكحوليات، أو حضور المعتدي 

لدروس رعاية األطفال.
• اإلعالة - إذا لم يكن لديك أمر من المحكمة بخصوص نفقة 
الطفل، فيمكنك تقديم شكوى إلى محكمة األسرة. ستُعقد جلسة 

استماع في المحكمة بشأن أموالك وأموال المعتدي وحاجتك 
إلى اإلعالة. ستقرر المحكمة بعد ذلك مقدار نفقة الطفل الذي 

ستحصل عليه ألطفالك. سيحدد األمر المبلغ وطريقة الدفع. سوف 
تتطلب معظم أوامر نفقة الطفل أن يتم احتجاز مدفوعات النفقة 
من راتب الوالد غير الحاضن. يُفترض أن مدفوعات نفقة الطفل 

ستتم من خالل برنامج نفقة الطفل في نيو جيرسي الذي تديره قسم 
مراقبة السلوك في مقاطعة إقامتك بدالً من تقديمها لك مباشرًة. 
وهذه ميزة ألن قسم مراقبة السلوك مسؤول عن تتبع المدفوعات 

وإنفاذها. عندما يتم جمع نفقة الطفل من خالل برنامج نفقة الطفل 
في نيو جيرسي، يمكنك الحصول على المعلومات الحالية على 
حسابك عن طريق االتصال بالخط الساخن لنفقة األطفال على 

مستوى الوالية على الرقم )KIDS (5437-621-800-1. للحصول على 
النفقة التي تم جمعها من خالل برنامج نفقة الطفل في نيو جيرسي، 

اتصل بالقسم المحلي لمراقبة السلوك أو ابحث عن التطبيق 
والتعليمات المفصلة على الموقعwww.njchildsupport.org . إذا 

كنت تتلقى منحة الرعاية االجتماعية، فستقوم وكالة الرعاية 
االجتماعية بالمقاطعة بمتابعة والد أطفالك غير الحاضن للحصول 

على أمر نفقة الطفل نيابة عنك. إذا كنت ترى أن سالمتك ستكون 
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معرضة للخطر إذا قاموا بذلك، فيمكنك طلب خيار العنف األسري. 
انظر الصفحة 66 لمزيد من المعلومات. تلتزم وكالة الرعاية االجتماعية 

في المقاطعة أن تحتفظ بالكل ما عدا 100 دوالر في الشهر من 
نفقة الطفل التي تجمعها. كل شهر، سيتم تمرير أول 100 دوالر لك 

دون التأثير على منحة الرعاية االجتماعية الخاصة بك. إذا تجاوزت 
نفقة طفلك منحتك، كيفما كان الحال، فقد يتم إنهاء منحة الرعاية 

االجتماعية الخاصة بك وسوف تتلقى بعد ذلك كامل مبلغ نفقة 
الطفل المدفوعة عن كل شهر.
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3. االعفاءات المتعلقة بالهجرة 
لضحايا العنف المنزلي

يجوز لضحايا العنف المنزلي المهاجرين الحصول على وضع اإلقامة 
القانوني ("البطاقات الخضراء") من خالل عدة طرق. في الواقع، يجوز 

لضحايا العنف المنزلي المتزوجين حاليًا أو سابًقا من مواطنين أمريكيين 
أو مقيمين دائمين قانونيين أو مواطنين أمريكيين سابقين أو مقيمين 
دائمين قانونيين سابقين الحصول على إقامة قانونية بمقتضى قانون 

مناهضة العنف ضد المرأة الفيدرالي. وثمة فرص أخرى للحفاظ أو 
الحصول على اإلقامة من خالل اعفاء الزوجات المساءة معاملتهن أو 

 (T) لضحايا الجرائم واساءة المعاملة وتأشيرة (U) استصدار تأشيرة
لضحايا االتجار بالبشر.

اإلقامة القانونية بمقتضى قانون مناهضة العنف ضد 
المرأة

إذا كنت أحد المهاجرين الضحايا للعنف المنزلي، يمكنك تقديم 
"التماس ذاتي" بمقتضى قانون مناهضة العنف ضد المرأة للحصول 

على إقامة قانونية لكل من نفسك وأطفالك في الحاالت اآلتية:
• متزوجة حاليًا أو سابًقا بمواطن أمريكي أو مقيم دائم قانوني 

متعسف يُسيء إليها.
مشاركة مكان اإلقامة مع الزوج المعتدي ألي فترة زمنية

• إتمام الزواج بنية حسنة.
التمتع بأخالق حميدة.

إذا أساء زوجك المواطن األمريكي أو المقيم الدائم القانوني معاملة 
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طفلك، يسري عليك قانون مناهضة العنف ضد المرأة أيًضا حتى لو لم 
تتعرضي شخصيًا لسوء المعاملة.

ال يتطلب تقديم االلتماس الذاتي موافقة الزوج سواء كان مواطن 
أمريكي أو مقيم دائم قانوني. ويجوز إدراج األطفال غير المتزوجين 

الذين ال تتعدى أعمارهم 21 عاًما في الطلب بصفتهم أشخاص تابعين. 
مالحظة: تتوفر أيًضا االلتماسات الذاتية الخاضعة لقانون مناهضة 

العنف ضد المرأة لألباء الذين يُساء معاملتهم من جانب أبنائهم أو بناتهم 
البالغين سواء كانوا مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين قانونيين.

ال يزال يمكنك تقديم االلتماس الذاتي الخاضع لقانون مناهضة 
العنف ضد المرأة حتى إذا:

• خسر زوجك وضع الهجرة خالل العامين الماضيين
• توفي زوجك خالل العامين الماضيين

• طلقت زوجك خالل العامين الماضيين

يعد إلغاء الترحيل بموجب قانون مناهضة العنف ضد المرأة سبيل 
آخر نحو اإلقامة القانونية لبعض ضحايا العنف المنزلي من المهاجرين. وال 

يمكنك استخدام هذه الطريقة إال إذا كنت في خضم إجراءات الترحيل 
أو المغادرة. وتصبح الزوجات المتعرضات لسوء المعاملة من األزواج 

األمريكيين أو المقيمين الدائمين القانونيين مؤهالت إللغاء الترحيل في 
الحاالت اآلتية:

• التعرض لسوء المعاملة والتعدي أو المعاناة من القسوة المفرطة.
• التمتع بأخالق حميدة.

• اإلقامة المستمرة في الواليات المتحدة لمدة ال تقل عن ثالث 
سنوات قبل تقديم الطلب

• توضيح أن الترحيل سوف يتسبب في معاناة بالغة لهم وألطفالهم.
إذا كنت أحد والدي الطفل الذي تعرض للضرب أو عانى من 

قسوة بالغة من جانب والده اآلخر سواء كان مواطن أمريكي أو مقيم 
دائم قانوني، تصبح مؤهلًا إللغاء الترحيل بموجب قانون مناهضة العنف 

ضد المرأة.

إعفاء األزواج المعرضين للضرب وسوء المعاملة

يصبح ضحايا العنف المنزلي الذين حصلوا على تصريح إقامة مشروط 
لمدة عامين عن طريق الزواج بمواطن أمريكي أو مقيم دائم قانوني 

مؤهلين للتقدم بطلب "إعفاء األزواج المعرضين للضرب وسوء المعاملة"  

االعفاءات المتعلقة بالهجرة لضحايا العنف المنزلي
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في حال معاناتهم (أو معاناة أطفالهم) من الضرب أو سوء المعاملة 
النفسية خالل الزواج. يسمح لك التنازل بتقديم االلتماس إللغاء الشروط 

المنصوص عليها في البطاقة الخضراء دون الحاجة إلى تعاون الزوج 
التعسفي المعتدي.

تأشيرة )U( لضحايا الجرائم واساءة المعاملة

تعد تأشيرة U لضحايا الجرائم واساءة المعاملة طريق آخر نحو اإلقامة 
القانونية لضحايا العنف المنزلي من المهاجرين. ويمكنك الحصول 

على تأشيرة U لضحايا الجرائم واساءة المعاملة إذا كنت ضحية جريمة 
مثل العنف المنزلي أو االغتصاب أو االعتداء الجنسي أو ساعدت في 
الماضي أو الحاضر أو المستقبل في التحقيقات أو المقاضاة المتعلقة 

بالجريمة. ال يتطلب هذا الطلب الزواج من الشخص المعتدي مرتكب 
أعمال العنف وال يقتضي األمر أن يصبح المعتدي مواطنًا أمريكيًا أو مقيًما 

قانونيًا. مالحظة: بالرغم من إتاحة تأشيرة U (المخصصة لضحايا الجرائم 
واساءة المعاملة) لضحايا العنف المنزلي، يجوز استصدارها من جانب 

ضحايا الجرائم الخطيرة األخرى التي يترتب عليها أضرارًا جسدية أو عقلية 
جسيمة.

تأشيرة )T( لضحايا االتجار بالبشر

يجوز لضحايا العنف المنزلي الذين يقعون ضحية االتجار بالبشر 
تأمين وضع الهجرة من خالل الحصول على تأشيرة T المخصصة لضحايا 

االتجار بالبشر والتي تُستخدم لمنح الوضع القانوني للضحايا غير 
المواطنين الذين تعرضوا ألشكال حادة من االتجار. يقع االتجار بالبشر 
عندما يتعرض األفراد للخداع أو اإلكراه أو التهديد باإليذاء الجسيم أو 
االكراه البدني ألداء خدمات جنسية أو  أعمال أخرى. وثمة شكل حاد 

آخر من جرائم االتجار بالبشر عندما يحدث الفعل الجنسي التجاري 
نتيجة القوة أو االحتيال أو اإلكراه أو إذا كان الشخص المجبر على أداء 

هذا الفعل دون سن 18 عاًما. تصبح مؤهلًا للحصول على التأشيرة 
)T( إذا كنت ضحية ألحد أشكال االتجار بالبشر الحادة وتواجدت 
حالًيا في الواليات المتحدة أو أحد موانئ الدخول بسبب االتجار 

بالبشر وسوف تتعرض لمعاناة بالغة إذا اضطررت إلى مغادرة 
الواليات المتحدة.

 مالحظة: يجوز مطالبة أي ضحية تبلغ من العمر 15 عاًما باالتصال 
بأحد وكاالت إنفاذ القانون واالمتثال ألي طلب مساعدة معقول في 

التحقيقات أو المقاضاة المتعلقة باالتجار بالبشر.

االعفاءات المتعلقة بالهجرة لضحايا العنف المنزلي
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4. حقوق العمل
البطالة

يمكنك الحصول على إعانات البطالة إذا اضطررت إلى ترك العمل 
بسبب العنف المنزلي. ويمكنك تقديم مطالبة عبر الهاتف أو الكترونيًا عبر 

االنترنت. يوجد الطلب االلكتروني وأرقام الهواتف المحلية على الموقع 
االلكتروني وزارة العمل وتطوير القوى العاملة: 

www.myunemployment.nj.gov. وعند تقديم المطالبة، 
يجب توضيح تركك للعمل بسبب العنف المنزلي واستعدادك لتزويد 

مكتب البطالة ببند واحد على األقل مما يلي:
• نسخة من األمر الزجري.

• نسخة من سجل الشرطة بشأن أي شكاوى قدمتها أو مكالمات تم 
إجرائها نيابة عنك نتيجة العنف المنزلي.

• وثائق تدين الشخص المعتدي مرتكب أعمال العنف بجريمة 
واحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة العنف 
المنزلي )انظر "نبذة عن النظام القانوني" في صفحة رقم 30 لالطالع 

على قائمة هذه الجرائم(.
• وثائق طبية تثبت العنف المنزلي مثل تقرير من أحد األطباء أو تقرير 
غرفة الطوارئ التي عالجت إصاباتك الناجمة عن أعمال العنف المنزلي. 

)مالحظة: عند الذهاب إلى غرفة الطوارئ لتلقي العالج، تأكد من 
توضيح أنك ضحية للعنف المنزلي واطلب من أفراد الطاقم الطبي 

تدوين ذلك في التقرير(؛
• شهادة كتابية أو إفادة خطية مشفوعة بقسم من أحد أخصائيي 
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بأنك ضحية للعنف المنزلي. (انظر صفحة رقم 77 لالطالع على قائمة 
وكاالت مكافحة العنف المنزلي في نيوجيرسي.)

• وثائق أو شهادات أخرى تتعلق بالعنف المنزلي يمكن تقديمها 
من جانب األخصائي االجتماعي أو القسيس أو الكاهن أو أحد 

أخصائيين أماكن اإليواء أو أي أخصائي آخر ساعدك في التعامل مع 
العنف المنزلي.

إذا تمكنت من تقديم واحد أو أكثر من هذه الوثائق، وأصبحت 
مؤهلًا لتقاضي إعانات البطالة، سوف يمكنك الحصول على اإلعانات.

إذا تقرر عدم استحقاقك إلعانات البطالة، يمكنك االستئناف. 
وسوف تستلم إخطارًا حول كيفية تقديم االستئناف. ويجب تقديم 

االلتماس خالل سبعة أيام اعتبارًا من تاريخ استالم اإلخطار أو في غضون 
10 أيام من بعد إرسال القرار بالبريد. وال يجوز تمديد فترة االستئناف 
إال في إبداء سبب وجيه للتأخر في تقديم االلتماس. وتقتصر األسباب 

الوجيه على إثبات أن التأخير مترتب على ظروف خارجة عن نطاق 
سيطرتك.

قانون نيوجيرسي للسالمة والتمكين المالي

قد يصبح معالجة الوضع في أعقاب الصدمة أمرًا هائلًا. عند انتهاء 
أحد أعمال العنف الجسدي، تبدأ قائمة المهام الواجب أدائها نحو 

الضحية. توفر نيوجيرسي حاليًا حماية من نوع آخر للضحايا. أصبح قانون 
نيوجيرسي للسالمة والتمكين المالي ساري المفعول في 1 أكتوبر 2013. 
ويقدم هذا القانون الحماية الوظيفية لضحايا العنف المنزلي واالعتداء، 
كما يسمح هذا القانون بإجازة غير مدفوعة األجر لمدة 20 يوًما لضحايا 

العنف بغرض معالجة آثار االعتداء أو الفعل التعسفي.
ويجب استخدام اإلجازة المكونة من 20 يوًما خالل 12 شهرًا من 

تاريخ التعرض ألعمال العنف، كما يتعين أخذ اإلجازة خالل فترات فاصلة 
ال تقل عن يوًما واحًدا. ويجب أن تتعلق اإلجازة بأعمال العنف. ومن ثم، 

ينبغي أخذ اإلجازة لإليفاء بما يلي:
• نيل العناية الطبية لإلصابات الجسدية والنفسية.

• الحصول على خدمات من أحد المنظمات التي تقدم خدمات 
للضحايا.

• التماس االستشارات النفسية أو غير ذلك من االستشارات.

حقوق العمل
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• المشاركة في التخطيط للسالمة.
• السعي للحصول على مساعدة قانونية أو غير ذلك من سبل 

االنتصاف لضمان الصحة والسالمة.
• حضور إجراءات المحاكم الجنائية أو المدنية.

يجوز للموظف الذي يُتاح له إجازات مدفوعة اإلجر اختيار أخذ هذا 
النوع من اإلجازات. ويجوز لصاحب العمل مطالبة الموظف بأخذ مدة 

زمنية متاحة كإجازة مدفوعة األجر. وإذا أخذ الموظف اإلجازة المدفوعة، 
تُحسب فترة اإلجازة ضمن مدة 20 يوًما المنصوص عليها في قانون 
مكافحة العنف المنزلي. وإذا كان الموظف على دراية باإلجازة قبل 

الحاجة إليها، يلتزم الموظف بإرسال إخطارًا خطيًا لصاحب العمل قبل 
ذلك بأطول فترة ممكنة بصورة معقولة.

يجوز لصاحب العمل طلب وثائق متعلقة بسوء المعاملة أو االعتداء 
ولكن ليس إلزاًما عليه المطالبة بذلك. تتمثل الوثائق في ما يلي:

• نسخة من األمر الزجري المؤقت أو النهائي.

• أوراق من مدعي عام المقاطعة أو البلدية.
• إثبات إدانة المعتدي.

• السجالت الطبية المتعلقة بإساءة المعاملة.
• شهادة من أخصائي معتمد في شؤون العنف المنزلي أو مدير 

أحد وكاالت مكافحة العنف المنزلي أو مركز أزمات االغتصاب.
• وثائق من أخصائي اجتماعي أو أحد رجال الدين أو غير ذلك من 

المتخصصين الذين ساعدوا الضحية.

يجب على صاحب العمل الحفاظ على سرية أي وثائق ما لم يسمح 
الموظف كتابيًا باإلفصاح عنها.

يجوز للموظفين طلب إجازة سواء كانوا هم أنفسهم الضحية المباشرة 
أو كان الضحية متمثلة في أطفالهم أو والديهم أو أزواجهم أو شركائهم 

في المنزل أو شركائهم في االقتران المدني. يتمثل الموظف في شخص 
تم توظيفه لمدة ال تقل عن 12 شهرًا (عمل ما ال يقل عن 1000 ساعة 

أساسية) قبل طلب اإلجازة. ويتمثل صاحب العمل المؤهل في شخص 
يعين ما ال يقل عن 25 موظًفا لمدة 20 أسبوًعا على األقل من العام.
ال تتعارض أي إجازة ممنوحة من خالل حماية قانون نيو جيرسي 
للسالمة NJ SAFE مع الحقوق المنصوص عليها في قانون اإلجازات 
العائلية، أو قانون اإلجازات العائلية والطبية لعام 1993، أو قانون 

حقوق العمل
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استحقاقات العجز المؤقت. ويجب على أصحاب العمل اإلخطار بقانون 
نيو جيرسي للسالمة NJ SAFE بصورة مناسبة. وال يجوز ألصحاب العمل 

التمييز ضد الموظفين الذين يأخذون هذه اإلجازة. ويحق للموظف 
الذي يشعر بالتمييز ضده اللجوء إلى المحكمة العليا للتماس االنتصاف.

حقوق العمل
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5.  المساعدة العامة
الرعاية

إذا كان دخلك شديد االنخفاض، يجوز لك تقاضي مساعدة نقدية 
شهرية من وكالة الرعاية . في الواقع، يمكنك الذهاب إلى وكالة الرعاية 

التابعة لمقطاعتك للتقدم بطلب للحصول على هذه اإلعانات. إذا 
كنت بحاجة إلى مساعدة فورية لعدم توافر أي مأوى أو طعام أو مالبس 
لك، يجب عليك إبالغ الوكالة بذلك. وإذا استوفيت اشتراطات األهلية 

األخرى، يتعين عليهم منحك المال فورًا أو إحالتك إلى وكالة أخرى 
تمنحك الطعام أو المأوى أو المالبس أو المال.

وإذا رغبت في الحفاظ على سرية عنوانك، يجب عليك مطالبة 
اإلخصائي االجتماعي المعني بحالتك بذلك. إذا شاركت في برنامج 
سرية العنوان (انظر الصفحة رقم 23)، يجب عليك منح وكالة الرعاية 

العنوان المحدد الذي يمنحه لك البرنامج.
عندما تتقدم بطلب لنيل الرعاية، يجب عليك إبالغ الرعاية أنك 

ضحية للعنف المنزلي. وثمة قواعد رعاية خاصة لضحايا العنف المنزلي 
تحت اسم "خيارات العنف األسري". ويُفترض أن يبلغك مكتب الرعاية 

بهذه القواعد ومنحك فرصة التقديم للحصول عليها.
• تطلب وكالة الرعاية من السيدات المتقدمات بطلب لنيل الرعاية 
تحديد والد أطفالهن لكي تتمكن الوكالة من جمع نفقة إعالة األطفال. 

ويجوز إعفاء ضحايا العنف من هذا الطلب إذا خشوا أن يؤدي تقديم 
هذه المعلومات إلى تعرضهم أو تعرض أطفالهم لألذى.

• يجب على المستفيدين من الرعاية عموًما الحصول على عمل ما 
أو المشاركة في أنشطة العمل فورًا، ولكن يجوز لضحايا العنف المنزلي 
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الحصول على بعض الوقت اإلضافي إذا اقتضى منهم األمر ذلك بسبب 
العنف المنزلي.

• تقتصر اعانات الرعاية على 60 شهرًا ولكن يستطيع للضحايا 
الحصول على إعانات إضافية في حال حاجتهم إلى المزيد من الوقت 

نتيجة العنف المنزلي.

الحصول على مساعدة من وكالة الرعاية االجتماعية. لكي تسري 
عليك هذه االستثناءات، يجب إبالغ وكالة الرعاية بأنك ضحية للعنف 
المنزلي. وال يتعين عليك مناقشة هذا األمر مع األخصائي االجتماعي 

المسؤول عن حالتك. وسوف تحيلك وكالة الرعاية إلى أخصائي العنف 
األسري داخل وكالة الرعاية. وسوف يحيلك أخصائي العنف األسري 

حينئذ إلى 
مقدم خدمات مكافحة العنف المنزلي (انظر صفحة رقم 77) إذ يُناط به 

تحديد ما إذا كنت مؤهلًا الستحقاق االستثناء من قواعد الرعاية. 
إذا كان األمر كذلك، سوف يتم معاونتك على وضع خطة للسالمة 

والخدمات بغرض مساعدتك على االكتفاء الذاتي. وسوف تسعى 
لإليفاء بأهداف الخطة مع مقدم خدمات مكافحة العنف المنزلي. 

وثمة التزام بعدم مشاركة خطة الخدمات التي تتلقاها أو أي معلومات 
بشأنها مع مكتب الرعاية باإلضافة إلى الحفاظ على سريتها.

المساعدات الطارئة

قد تشعر باستحالة االبتعاد أنت وعائلتك عن الشخص المتعدي 
الذي يسيء معاملتك بسبب قلة األموال المتوفرة لديك أو انعدامها 

على اإلطالق وعدم وجود شخص ما تلجأ إليه طلبًا للمساعدة. وفي 
حال مغادرة مقر إقامتك وأصبحت بال مأوى بسبب العنف المنزلي، 

تصبح مؤهلًا لنيل منحة مساعدة عامة خاصة وهي مساعدة عامة تُعرف 
باسم مساعدة طارئة لتساعدك في سداد تكلفة مأوى الطوارئ أو 

مكان إقامة جديد. وسوف يتعين عليك شرح الوضع لمكتب الرعاية. 
وإذا كان لديك أطفال عمرهم 18 عاًما أو أقل سوف ينتقلون معك، 
يمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدة طارئة من وكالة الرعاية 

في مقاطعتك. وإذا لم يكن لديك أطفال، يجب عليك االتصال بوكالة 
الرعاية في مقاطعتك لتتبين ما إذا كان لزاًما عليك التقدم بالطلب 

هناك أو في مكتب الرعاية التابع للبلدية إذا انتقلت من مسكنك 
المعتاد إلى مقاطعة أو مدينة جديدة، يمكنك التقدم بالطلب في 

المساعدة العامة
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المقاطعة أو المدينة التي تقيم فيها حتى إذا كانت إقامتك فيها مؤقتة 
فقط. وسوف ترسل وكالة الرعاية إخصائي اجتماعي لرؤيتك إذا لم 

تتمكن من الذهاب إلى المكتب بسبب تواجدك في المستشفى أو 
الخوف من تعرضك لألذى.

ويتم دفع مبالغ المساعدات الطارئة لمدة أقصاها 12 شهرًا. وإذا لم 
تتمكن من إيجاد مسكن في نهاية هذه المدة، تصبح مؤهلًا لفترة 

إضافية. ويجوز تقديم المساعدات للمأوى المؤقت، واإليجار، والطعام، 
والمالبس، والمبالغ التأمينية المتعلقة بالتأجير والمرافق، ولبعض 

المفروشات المنزلية مثل األسرة ومعدات المطبخ. ويعتمد المبلغ الذي 
تتقاضاه على عدد أفراد أسرتك، كما يُفترض استالمك للمساعدة 

الطارئة في تاريخ تقدمك بالطلب.
إذا استوفيت مؤهالت الدخل للحصول على مساعدات الرعاية، 

يحق لك تقاضي المساعدات الطارئة. إذا رفضت الوكالة طلب 
الحصول على المساعدات الطارئة أو تأخرت دون مبرر في منح هذه 

المساعدات،
يجب عليك طلب انعقاد جلسة استماع عادلة مستعجلة. ويمكنك 
االتصال على رقم 9773-792-800-1 لطلب انعقاد جلسة استماع 

عادلة. سوف تنعقد جلسة االستماع المستعجلة خالل ثالثة أيام عمل 
من استالم الطلب، وسوف يُصدر مدير الشعبة الحكومية للتنمية األسرية 

قرارًا نهائيًا بشأن القضية خالل خمسة أيام عمل.
يمكنك طلب المساعدة أيًضا من خالل االتصال ببرنامج الخدمات 

القانونية اإلقليمية الذي يخدم مقاطعتك. وتوجد قائمة ببرامج 
الخدمات القانونية وأرقام الهواتف على الغالف األمامي الداخلي لهذا 

الدليل. وتستطيع كذلك االتصال بالخدمات القانونية في نيوجيرسي 
من خالل الخط الساخن القانوني المجاني للخدمات القانونية رقم

LSNJ-LAW (1-888-576-5529)-888-1 ويتوفر طلب الكتروني عبر 
.www.lsnjlawhotline.org االنترنت على الموقع االلكتروني

برنامج المعونة الغذائية التكميلية )قسائم الطعام(

إذا لم تستلم بالفعل قسائم طعام من برنامج المعونة الغذائية 
التكميلية SNAP، ينبغي عليك أيضا التقدم بطلب لبرنامج المعونة 
الغذائية التكميلية SNAP. في حال امتالكك ألقل من 100 دوالرًا 

أمريكيًا نقًدا وربحك ألقل من 150 دوالرًا أمريكيًا في الشهر (إجمالي 
دخل قبل استقطاع الضرائب) أو إذا كان إجمالي دخل األسرة الشهرية 

المساعدة العامة
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والنقد المتاح أقل من اإليجار الشهري وقيمة الخدمات الشهرية أو 
الرهن، يحق لك الحصول على خدمات "عاجلة". ويترتب على ذلك 
معالجة وإتاحة برنامج المعونة الغذائية التكميلية الخاص بك خالل 

سبعة أيام عمل اعتبارًا من يوم تقديم الطلب. ستظل بحاجة إلى إكمال 
عملية تقديم الطلب وإرسال المستندات الالزمة لطلبك، قبل أن تتم 

الموافقة على استحقاقات اإلعانات. ومن الضروري إبالغ وكالة الرعاية 
بأنك تقدم طلب للحصول على خدمات عاجلة. وفي حال عدم تأهلك 

للخدمات العاجلة نظرًا الرتفاع دخلك ومواردك ولكن ال تزال مؤهلة 
للحصول على برنامج المعونة الغذائية التكميلية، سوف يُعالج ويتوافر 

البرنامج خالل 30 يوًما من تاريخ تقديم الطلب. سوف يعتمد المبلغ 
الذي تتقاضاه على دخلك وعدد األفراد في أسرتك ونفقات معينة 

سيأخذها مكتب SNAP في االعتبار.
لألسف ال تتوفر جلسات االستماع العادلة المستعجلة في حاالت 

برامج المعونة الغذائية التكميلية SNAP. وفي حال رفضك في برنامج 
المعونة الغذائية التكميلية أو لم توافق على المبلغ الممنوح، يجب عليك 
طلب عقد جلسة استماع عادلة. يمكنك طلب انعقاد جلسة استماع عبر 
االتصال على رقم 9773-792-800-1. بالرغم من إمكانية مطالبتك بعقد 

جلسة استماع سريًعا، قد يستغرق األمر مدة تصل إلى 90 يوًما.

المساعدة العامة
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6. االستشارات
تقديم االستشارات لك

قد تشعر باالكتئاب والعجز واالرتباك نتيجة للوضع الحالي. في 
الواقع، سوف تواجه في اتخاذ القرارات أو إجراء التغييرات عند شعورك 

بالقلق أو الخوف من تبعات هذه القرارات. وتحديًدا، ثمة صعوبة في 
التفكير عندما ال يتواجد حولك من تتحدث إليه أو تشاركه مخاوفك 

حول نفسك وعائلتك. وبدون أن يساعدك شخص ما على حل هذه 
األمور، سوف يستمر شعورك بالحصار أو الخوف الشديد من اتخاذ أي 

خطوة. ولذلك، يستطيع المستشار المحترف مساعدتك في إيجاد بعض 
البدائل أو منحك الدعم العاطفي على األقل خالل األوقات العصيبة. 
ويجوز المقدم المحلي لخدمات مكافحة العنف المنزلي إحالتك إلى 

مستشار يمكنه فهم مشاكل العنف المنزلي الذي تتعرض له. يُرجى 
مراعاة أنه عند إصدار أمر نهائي بعدم التعرض، ال يُستثنى منه مسألة 

االستشارات. وال يُسمح لألطراف بالذهاب إلى االستشارات مًعا حيث 
أن ذلك يعد انتهاًكا لألمر الزجري النهائي.

تقديم االستشارات ألطفالك

تعرض العديد من المعتدين إلى االعتداء وسوء المعاملة في 
طفولتهم أو تحدروا من أسر تعاني من العنف المنزلي حيث تعلموا اعتبار 

العنف أسلوب طبيعي لحل النزاعات. وما لم يتم تعليم األطفال الذين 
تربوا مع العنف منذ نعومة أظافرهم أنه أسلوب غير مقبول وغير طبيعي 
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ال يجوز انتهاجه، فقد يقلدوا والديهم عندما يتقدم بهم العمر ليصبحوا 
أزواج أو آباء مسيئين ومعتدين.

يعد النمو في منزل يسوده العنف أمرًا مؤلًما. يجب عليك منح 
أطفالك فرصة للتحدث عن تجاربهم ومشاعرهم. وسوف يتعاون 

مستشارين عديدين معك ومع أطفالك مجتمعين أو منفصلين بغرض 
المساعدة في معالجة الجروح واستعادة ثقتك بنفسك واحترامك 

لذاتك وفي النهاية كسر دورة سوء المعاملة من جيل آلخر. ينبغي عليك 
االتصال بمقدم الخدمات المكافحة للعنف المنزلي (انظر صفحة رقم 

77) لالطالع على المعلومات المتعلقة بالخدمات المخصصة لألطفال. 
 "Peace: A Learned Solution" واطلب تحديًدا معلومات حول برنامج

."PALS المعروف باسم "برنامج

تقديم االستشارات للمعتدين بالضرب

تحتوي بعض برامج مكافحة العنف المنزلي حاليًا على خدمات 
للمعتدين بالضرب، وغالبًا ما يُطلق عليها اسم برامج "تدخل يستهدف 

المعتدي بالضرب". يمكنك اطالع على معلومات حول هذه الخدمات 
في الصفحة رقم 77. بموجب قانون مكافحة العنف المنزلي، يجوز 

إصدار أمر قضائي يُلزم المعتدي بحضور جلسات االستشارات. يرغب 
العديد من األشخاص إدخال شركائهم في هذه البرامج ويطلبوا هذه 
المساعدة على أمل أن يغير شركائهم سلوكهم العدواني. وهناك أمور 
عديدة يجب عليك معرفتها بخصوص برامج التدخل لكي تحافظ على 

سالمتك وتقييم فعالية العالج طوال فترة تقدمه.
بالرغم من تمكن بعض المعتدين من تغيير سلوكهم من خالل برامج 

التدخل والتعليم، لم ينجح العديد في متابعة هذه البرامج حتى 
النهاية، إذ يشكل دافع المعتدي مفتاح النجاح في هذه البرامج 

العالجية. ولذلك، ثمة ثالثة عوامل أساسية يجب البحث عنها:
تحمل المعتدي بالضرب مسؤولية العنف؛  .1

بدء المعتدي للعالج بدونك؛  .2
استمرار المعتدي في العالج دون أي توقعات على اإلطالق   .3

من جانبك مثل مطالبتك بالبقاء مًعا إذا دخل المعتدي مرحلة العالج.
يجب أن يبقيك البرنامج، وأي خدمات تقدمها، منفصالً عن 

الخدمات المقدمة إلى المعتدي. باإلضافة إلى ذلك، يجب مراعاة أن 
تغيير السلوك العنيف يستغرق وقتًا طويالً. ولألسف، ال يتمتع إال عدد 

االستشارات

© 2019 Legal Services of New Jersey



  72

قليل جًدا من المعتدين بالدافع أو االلتزام بالوقت ليغيروا موقفهم 
وسلوكهم. يوافق العديد من المعتدين على العالج إذ يقدم ذلك لهم 

فرصة للتالعب بشركائهم وعائالتهم. وفي ظل هذه األحوال، ال يُرجح 
نجاح عملية التدخل. وإذا أكمل المعتدي البرنامج حتى النهاية، ليس 

هناك أي ضمان لعدم معاودة الضرب مرة أخرى.
إذا وافق شريكك على دخول البرنامج العالجي، يجب عليك 

االستمرار في مراعاة تدابير السالمة واحتمالية تالعب شريكك بك. وقد 
ترغب كذلك في استمرارية مشاركتك مع مجموعة الدعم في برنامج 

مكافحة العنف المنزلي حتى يمكنك مناقشة ما يحدث 
والحصول على بعض المالحظات حول أي مخاوف تساورك حول 

سلوك شريكك الذي ال يتسم بالعنف ولكن بالسيطرة والتحكم الشديد. 
في واقع األمر، قد يخضع الزوج المتالعب للعالج لمدة شهر أو شهرين 

وادعاء انه لم يعد بحاجة إليه. ومن النادر فعليًا حدوث أي تغيير حقيقي 
خالل شهرين فقط، إذ يستغرق األمر من معتدين كثيرين عام أو أكثر 

من العالج قبل أن يتعلموا تغيير سلوكهم. ولذلك، طوال فترة خضوع 
شريكك للعالج، يجب عليك مراعاة كافة تدابير السالمة وأنظمة الدعم 

في مكانها المناسب.

االستشارات الزوجية

يتفق معظم خبراء العنف المنزلي أن االستشارات الزوجية التقليدية 
ال تتالئم مع الوضع إذا تتضمن األمر العنف المنزلي إذ قد تتعرضي لإليذاء 

عند المشاركة في هذه االستشارات. فمن المحتمل أن تحتاج أنت 
وشريكك عدة شهور من االستشارات الفردية قبل أن تصبح مستعًدا 

لالستشارات كزوجين. ويتطلب األمر من شريكك فصل نفسه عنك 
لمواجهة سلوكه الشخصي وتحمل مسؤوليته. ويجب عليك بناء احترامك 

لذاتك واستقالليتك. وقد يعاني أحدكم أو كليكما من مشاكل تتعلق 
بتعاطي الكحوليات أو المخدرات وإدمانها، ويجب مواجهة ذلك 

والتعامل معه قبل أن تتمكنا من التعاون مًعا كزوجين. ويجب أن يفهم 
أي مستشار تقابله ديناميكيات اإلساءة والتعدي.

االستشارات
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االستشارات المتعلقة بتعاطي الكحوليات والمخدرات 
وإدمانها

يعاني العديد من المعتدين من مشاكل متعلقة بتعاطي 
الكحوليات أو المخدرات وإدمانها. وبالرغم من احتمالية وقوع 
التعدي في أحيان كثيرة عندما يصبح المعتدي في حالة سكر 
أو نشوة (أو أسوأ في هذه األوقات)، ال يعني ذلك أن الوضع 

سوف يصبح جيًدا إذا توقف المعتدي عن تعاطي الكحوليات أو 
المخدرات فقط. فغالبًا ما يستخدم المعتدين حالة السكر أو النشوة 

كذريعة للعنف. ويدعوا في أحيان كثيرة عدم درايتهم بما فعلوه أثناء 
حالة السكر. فبينما يجتمع اإلدمان والسلوك العنيف ويحدثا مًعا 
في أغلب األوقات إال إنهما مشكلتان منفصلتان. وحيث أن هذه 
المشكالت خطيرة فإنها تهدد الحياة ولكن يجب التعامل مع كل 

منهما على حدة. ونادرًا ما يتوقف المعتدون عن زوجاتهم أو أطفالهم 
لمجرد تخلصهم من اإلدمان وتحليهم باالتزان. وكثيرًا ما يجدوا أعذارًا 

أخرى لتبرير سلوكهم العنيف بمجرد توقفهم عن تعاطي الكحوليات 
أو المخدرات. وفي حال إصرارك على توقف المعتدي عن تعاطي 
الكحوليات أو المخدرات، قد ترغب كذلك في اإلصرار على حضور 

المعتدي لالستشارات المخصصة للمعتدين بالضرب.
في حال تعاطيك للكحوليات والمخدرات بهدف المساعدة في 

التغلب على الضغوط الميعيشية في عالقة قائمة على العنف، أو 
إذا كان يخطر ببالك تعاطي الكحوليات أو المخدرات مع شريكك 
على أنه أمر يمكنكما التشارك فيه مًعا، فعلى األرجح أنت من تطور 

مشكلتك الخاصة في تعاطي الكحوليات والمخدرات.
سوف يتسبب الكحول والمخدرات في زيادة سوء الوضع. ال 

يمكنك اتخاذ قرارات جيدة بخصوص مستقبلك أو مستقبل أطفالك 
إذا لم تكن متزنًا أو صافي الذهن باإلضافة إلى المخاطرة بأن تصبح 

مدمنًا واإلضرار بصحتك.
وفي هذه الحالة، يجب أن يواجه أطفالك، الذين يعيشون في 
خوف وارتياب بالفعل، عبء إضافي متمثلًا في التعامل مع اآلباء غير 

المتواجدين فعليًا نتيجة لوقوعهم في حالة سكر أو نشوة.
وقد تمنعك الكحوليات والمخدرات (وحتى المهدئات وغير 
ذلك من المسكنات أو العقاقير التي تغير الحالة المزاجية التي 

االستشارات
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تُصرف بموجب وصفات طبية) من التفكير بوضوح كاف لتتحرر 
أنت وأطفالك من العنف. وفي حال اعتماد على المخدرات أو 
الكحوليات، سوف يتعين عليك حل مشكلة االعتماد هذه قبل 

البحث عن حلول ألي عالقة قائمة على إساءة المعاملة والتعدي. 
وقد توضح اإلجابة بصراحة على األسئلة الواردة أدناه مدى 

اعتمادك أنت أو المعتدي على الكحوليات أو المخدرات:
• هل أبدى شخص قريب منك عن مخاوفه بشأن تعاطيك 

للكحوليات أو المخدرات؟
• عندما تواجه مشكلة، هل تلجأ إلى الكحوليات أو المخدرات 

لكي تشعر بالراحة؟
• هل ال تفي بمسؤولياتك المنزلية أو الوظيفية بسبب 

الكحوليات أو المخدرات؟
• هل تسبب تعاطي الكحوليات أو المخدرات في مشاكل في 

عالقاتك مع األسرة أو األصدقاء؟
• هل حدث من جانبك ردود أفعال جسدية أو نفسية مزعجة 

عندما حاولت التوقف عن تعاطي الكحوليات أو المخدرات؟
• هل سبق أن خضعت أنت أو شريكك للرعاية الطبية نتيجة 

لتعاطي المخدرات أو الكحوليات؟
• هل عانيت من فقدان مؤقت للذاكرة بالرغم من البقاء 

مستيقًظا أثناء تعاطي الكحوليات؟
• هل قطعت وعود لنفسك بالتوقف عن تعاطي الكحوليات أو 

المخدرات أو بالسيطرة عليها؟
• هل تشعر أنت أو شريكك بالذنب بشأن تعاطي الكحوليات أو 

المخدرات وحاولتما إخفاء األمر عن اآلخرين؟

إذا كانت اإلجابة "نعم" على أي من األسئلة أعاله، يتبين أن 
تعاطي المخدرات أو الكحوليات يؤثر بصورة كبيرة على حياتك. 

إذا كانت عائلتك لها تاريخ من تعاطي المخدرات أو الكحوليات، 
تصبح بدورك محاًطا بخطر كبير متمثلًا في إدمان الكحوليات أو 

المخدرات. إذا كانت اإلجابة "نعم" على أي من األسئلة، يجب عليك 
التماس المساعدة فورًا. وإدراك انك تعاني من مشكلة ما هو إال 

أول خطوة. ويستغرق حل المشكلة بعض الوقت. وال تحاول خوض 
هذا األمر وحدك. توجد وكاالت ومجموعات المساعدة الذاتية التي 

االستشارات
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تتعامل مع مشكلة تعاطي المخدرات والكحول. يمكنك اإلطالع على 
عناوينهم وأرقام هواتفهم في الملحق بصفحة رقم 92.

االستشارات
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الختام
إذا قام زوجك أو شريكك أو أحد أفراد أسرتك بإيذائك بأي من 

األساليب التي يتناولها هذا الدليل، فقد ترغب في التواصل مع مقدم 
خدمات مكافحة العنف المنزلي للحصول على المعلومات والمساعدة 

في وضع خطة لزيادة سالمتك إلى أقصى حد. ويذكر ملحق هذا 
الدليل أسماء 

المنظمات الخدمية التي يمكنها مساعدتك. 
كما يمكنك استخدام قانون مكافحة العنف المنزلي. راجع محام 
لمساعدتك في فهم القانون. يحق لك ولعائلتك التمتع بالسالمة. ال 

تتردد في استخدام القوانين الجنائية والمدنية في حماية نفسك. 
لالطالع على المزيد من المعلومات القانونية، اتصل بالخدمات القانونية 

لمشروع تمثيل العنف المنزلي في نيوجيرسي على رقم -1-888-576
.5529
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مقاطعة أتالنتيك
Avanzar  (يُعرف سابًقا بمركز المرأة بمقاطعة 

أتالنتيك) 
الخط الساخن على مدار 24 ساعة

الهاتف: 286-4184 (800)
النص: 569-5437 (609)

https://avanzarnow.org :الموقع اإللكتروني

المكتب اإلداري
927 North Main Street 

Building D
Pleasantville, NJ  08232
الهاتف: 601-9925 (609)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• برامج العنف المنزلي 
   واالعتداء الجنسي

PALS – Peace a Learned Solution •
   خدمات األبوة

• برنامج مدبرة المنزل المرحلة   
   وخدمات االكتفاء الذاتي 

• برنامج من المنزل إلى العمل
 Home to Work Program (HTW)

• االتجار بالبشر
  Grow New Jersey Kids (GNJK) •

and First Steps   

مقاطعة بيرغن
 Center for Hope and Safety

)Formerly Shelter Our Sisters(
الخط الساخن على مدار 24 ساعة

الهاتف: 944-9600 (201)

الملحق
دليل الخدمات 

لضحايا العنف المنزلي

  safeline@hopeand :البريد اإللكتروني
 safetynj.org

www.hopeandsafe :الموقع اإللكتروني 
tynj.org

المكتب اإلداري
12 Overlook Avenue, Suite A

Rochelle Park, NJ 07662
الهاتف: 498-9247 (201)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• السكن االنتقالي المتاح
Project CHILD •

• مستشارون ثنائيو اللغة.
• المساعدة القانونية

 Alternatives to بدائل للعنف المنزلي
 Domestic

Violence
الخط الساخن على مدار 24 ساعة

الهاتف: (201) 336-7575
TTY: (201) 336-7525

adv@co.bergen.nj.us :البريد اإللكتروني
الموقع اإللكتروني:

www.co.bergen.nj.us/ADV 

المكتب اإلداري
One Bergen County Plaza, 2nd Floor 

Hackensack, NJ 07601
الهاتف: 336-6000 (201)

البرامج والخدمات
• المعلومات واإلحالة 

• خدمات للمعتدين
• االستشارات

• المساعدة القانونية
المأوى في حاالت الطوارئ

© 2019 Legal Services of New Jersey
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Displaced Homemakers Center في 
 One Stop Career مقاطعة بيرغن

Center
ً االثنين – الجمعة، 8 صباحا وحتى 4 مساء

(201) 329-9600  ext. 5533 :الهاتف
/onestop.bergen.org :الموقع اإللكتروني

displaced-homemaker-one-stop

المكتب اإلداري
60 State Street, 2nd Floor

Hackensack, NJ 07601-6637
(201) 329-9600  ext. 5533 :الهاتف

البرامج والخدمات
• فصول تدريب الكمبيوتر

• تعليم الكبار
• اإلرشاد المهني والتدريب 

   الوظيفي
البحث عن وظيفة والمساعدة 

   في التوظيف
المأوى في غير حاالت الطوارئ

 YWCA Northern New Jersey
”healingSPACE” Sexual

منع العنف 
وخدمات الدعم

الخط الساخن على مدار 24 ساعة
الهاتف: 487-2227 (201)

         healingspace@ywca :البريد اإللكتروني
bergencounty.org

www.ywcabergen-  الموقع اإللكتروني:
county.org/ywca (يتضمن خيار المحادثة 

عبر اإلنترنت)

المكتب اإلداري
YWCA of Bergen County

214 State Street, Suite 207
Hackensack, NJ 07601

الهاتف: 881-1700 (201)

البرامج والخدمات
• االستشارات

• مجموعات الدعم
• المرافقة إلى اإلجراءات الطبية والقانونية 

   وغيرها
• برنامج الدفاع القانوني

المأوى في غير حاالت الطوارئ

مقاطعة بورلينغتون
 Providence House Domestic Violence

Services of Catholic Charities
الخط الساخن على مدار 24 ساعة

الهاتف:  871-7551 (877)
   أو 871-7551 (609)

TTY:  (877) 871-7551
www.catholiccharities :الموقع اإللكتروني

-trenton.org/domestic-violence
رعاية األسنان

المكتب اإلداري
595 Rancocas Road

Westampton, NJ 08060
الهاتف: 824-0599 (856)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• االستشارات
PALS – Peace a Learned Solution •

• مجموعات الدعم
• خدمات لكبار السن من 

   ضحايا العنف المنزلي
• الدفاع القانوني

CONTACT of Burlington County
الخط الساخن على مدار 24 ساعة

الهاتف: 4800-600 (856) (االعتداء 
   الجنسي)؛ 8888-234 (856) (خط 

   المساعدة)

الملحق

© 2019 Legal Services of New Jersey
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www.contactburlco. :الموقع اإللكتروني
 org

البرامج والخدمات
• خدمات االعتداء الجنسي

• االستشارات
• خدمات للمعتدين

• المرافقة إلى اإلجراءات الطبية 
   والقانونية وغيرها

• المعلومات واإلحاالت
المأوى في غير حاالت الطوارئ

 Women’s Opportunity Center
Burlington-Riverfront YMCA

(856) 231-9622  ext. 3922 :الهاتف
     https://philaymca.org/ :الموقع اإللكتروني

locations/burlington-riverfront-ymca/
womens-opportunity-center

المكتب اإلداري
302 Commerce Square Boulevard

Burlington, NJ 08016

البرامج والخدمات
• خدمات مدبرة المنزل المرحلة
المأوى في غير حاالت الطوارئ

مقاطعة كامدن
مركز المرأة بمقاطعة كامدن 

الخط الساخن على مدار 24 ساعة
الهاتف: 227-1234 (856)

 ccwc@NJAC.online.org :البريد اإللكتروني
www.camdencounty :الموقع اإللكتروني

 womenscenter.org

المكتب اإلداري
11 Market Street,

Camden, NJ 08102
الهاتف: 963-5668 (856)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• االستشارات
• إدارة الحاالت

Children’s Services (PALS) خدمات األطفال •
• الدفاع القانوني

• المعلومات واإلحاالت

 Services Empowering the  Rights of Victims
)SERV( Center for Family Services

الخط الساخن على مدار 24 ساعة
(866)  295-SERV (7378) :الهاتف

www.centerffs.org/serv :الموقع اإللكتروني

المكتب اإلداري
584 Benson Street

Camden, NJ 08103
الهاتف: 964-1990 (856)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• المساعدة بشأن العنف المنزلي 
   والعنف الجنسي و / أو االتجار   

   بالبشر
• المثليين+ الخدمات

• االستشارات
• مجموعات الدعم
• الدفاع القانوني

• المرافقة إلى اإلجراءات الطبية 
   والقانونية وغيرها

• المعلومات واإلحاالت

مقاطعة كيب ماي
C.A.R.A. )Coalition Against 

Rape & Abuse, Inc.(
الخط الساخن على مدار 24 ساعة

)877(  294-CARA )2272) :الهاتف
TTY: (609) 463-0818

 http://cara-cmc.org :الموقع اإللكتروني

الملحق
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المكتب اإلداري
P.O. Box 774

Cape May Court House, NJ 08210
الهاتف: 522-6489 (609)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• خدمات العنف المنزلي 
   واالعتداء الجنسي

• خدمات المراهقين 
• الخدمات العسكرية
• المثليين+ الخدمات

• مجموعات الدعم

مقاطعة كمبرالند 
Services Empowering the Rights of 

Victims )SERV( Center for Family 
Services

الخط الساخن على مدار 24 ساعة
الهاتف: 225-0196 (800)

www.centerffs.org/ :الموقع اإللكتروني
serv

المكتب اإلداري
584 Benson Street

Camden, NJ 08103
الهاتف: 964-1990 (856)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• المساعدة بشأن العنف المنزلي والعنف 
الجنسي و / أو االتجار   

   بالبشر
• المثليين+ الخدمات

• االستشارات
• مجموعات الدعم
• الدفاع القانوني

• المرافقة إلى اإلجراءات الطبية 
   والقانونية وغيرها

• المعلومات واإلحاالت

خدمات مدبرة المنزل المرحلة
Rowan College of South Jersey

Cumberland Campus Workforce and 
Community Education

الهاتف الداخلي: 776-2385 (856)
www.rcsj.edu :الموقع اإللكتروني

/DisplacedHomemakers

المكتب اإلداري
10 Buck Street

Millville, NJ 08332
الهاتف: 776-2372 (856)

البرامج والخدمات
• فصول تدريب الكمبيوتر

• تعليم الكبار
• اإلرشاد المهني والتدريب 

   الوظيفي
البحث عن وظيفة والمساعدة 

   في التوظيف
المأوى في غير حاالت الطوارئ

مقاطعة ايسكس
The Safe House

الخط الساخن على مدار 24 ساعة
الهاتف: 759-2154 (973)

Essex County Family Justice Center
االثنين – الجمعة، 8:30 صباحا 4:30- 

ً مساء
الهاتف: 230-7229 (973)

Walk-ins welcome

المكتب اإلداري
Leroy F. Smith Jr. Public Safety Bldg.

60 Nelson Place, 2nd Floor
Newark, NJ 07102

الملحق

© 2019 Legal Services of New Jersey
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البرامج والخدمات
• اإلحاالت لحاالت الطوارئ 

   واإلسكان
• االستشارات

• مجموعات الدعم
• الدفاع القانوني

• المساعدة في اإلجراءات 
   القانونية وغيرها

• المعلومات واإلحاالت
المأوى في غير حاالت الطوارئ

 The Rachel Coalition – Jewish Family
Services of MetroWest New Jersey

الهاتف: 740-1233 (973)
الموقع اإللكتروني:

https://www.jfsmetrowest.org/domes- 
tic-violence-rachel-coalition

المكتب اإلداري
570 West Mt. Pleasant Avenue 

Suite 106
Livingston, NJ 07039

المكتب: 740-1233 (973)

البرامج والخدمات
• االستشارات

• خدمات األطفال
• الدفاع القانوني

• المعلومات واإلحاالت
المأوى في غير حاالت الطوارئ

Linda and Rudy Slucker Center for 
Women – NCJW )National Council of 

Jewish Women(, Essex
الهاتف: 994-4994 (973)

/https://ncjwessex.org :الموقع اإللكتروني
 center-for-women

Centerforwomen@ncj :البريد اإللكتروني
wessex.org

المكتب اإلداري
70 South Orange Avenue, Suite 120

Livingston, NJ 07039

البرامج والخدمات
• خدمات مدبرة المنزل المرحلة

• فصول تدريب الكمبيوتر
• تعليم الكبار

• اإلرشاد المهني والتدريب 
   الوظيفي

البحث عن وظيفة والمساعدة 
   في التوظيف

Family Service League, Inc. – SAVE of 
Essex County )Sexual Assault and 

Violence Education Center(
الخط الساخن على مدار 24 ساعة
(877)  733-CARE (2273) :الهاتف

familyserviceleague. :الموقع اإللكتروني
org

المكتب اإلداري
60 South Fullerton Avenue

Suite 109
Montclair, NJ 07042 

الهاتف: 746-0800 (973)

البرامج والخدمات
• الدعم

• المعلومات واإلحاالت

Peace: A Learned Solution )PALS( – 
Family Connections DREAMS Program 

of Essex
الهاتف: 675-3817 (973)

www.familyconnec-  الموقع اإللكتروني:
tionsnj.org

المكتب اإلداري
395 South Center Street

Orange, NJ 07050

الملحق

© 2019 Legal Services of New Jersey

https://familyserviceleague.org/save-of-essex-county
http://www.familyconnectionsnj.org/
https://www.jfsmetrowest.org/domestic-violence-rachel-coalition/
https://ncjwessex.org/center-for-women/
mailto: Centerforwomen@ncjwessex.org


  82

البرامج والخدمات
• االستشارات

• خدمات األطفال
• الخدمات المجتمعية
• خدمات دعم األسرة

• خدمات كبار السن
المأوى في غير حاالت الطوارئ

Sanar Institute
الهاتف: 624-5454 (973)

http://sanar-institute. :الموقع اإللكتروني
org

البرامج والخدمات
• االستشارات

• خدمات الدعم
المأوى في غير حاالت الطوارئ

مقاطعة غلوسيستر 
Services Empowering the 
Rights of Victims )SERV(, 

مركز خدمات األسرة
الخط الساخن على مدار 24 ساعة
(866)  295-SERV (7378) :الهاتف

www.centerffs.org/ :الموقع اإللكتروني
serv

المكتب اإلداري
584 Benson Street

Camden, NJ 08103
الهاتف: 964-1990 (856)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• المساعدة بشأن العنف المنزلي 
   والعنف الجنسي و / أو االتجار 

   بالبشر
• المثليين+ الخدمات

• االستشارات
• مجموعات الدعم

• الدفاع القانوني
• المرافقة إلى اإلجراءات الطبية 

   والقانونية وغيرها
• المعلومات واإلحاالت

The Center for People 
in Transition

الهاتف الداخلي: 415-2222 (856)
www.rcsj.edu/Dis-  الموقع اإللكتروني:

placedHomemakers

المكتب اإلداري
1400 Tanyard Road

Sewell, NJ 08080

البرامج والخدمات
• فصول تدريب الكمبيوتر

• تعليم الكبار
• اإلرشاد المهني والتدريب 

   الوظيفي
البحث عن وظيفة والمساعدة 

   في التوظيف
المأوى في غير حاالت الطوارئ

مقاطعة هادسون
Women Rising, Inc.

الخط الساخن على مدار 24 ساعة
الهاتف: 333-5700 (201)

www.womenrising. :الموقع اإللكتروني
org

المكتب اإلداري
270 Fairmount Avenue

Jersey City, NJ 07306
 

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• االستشارات
• مجموعات الدعم

• المساعدة في اإلجراءات الطبية 
والقانونية وغيرها

الملحق
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• المعلومات واإلحاالت

Hudson S.P.E.A.K.S (Formerly known 
as Hudson County Rape Crisis Center)

الخط الساخن على مدار 24 ساعة
الهاتف: 795-5757 (201)

http://hudsonspeaks. :الموقع اإللكتروني
org/about

الخدمات المتاحة لـ:
• سيدات من أصل اسباني

• سيدات من جنوب آسيا (بولو بيهين)

المكتب اإلداري
179 Palisade Avenue
Jersey City, NJ 07306

الهاتف: 795-8741 (201)

البرامج والخدمات
• االستشارات

• مجموعات الدعم
• المساعدة في اإلجراءات الطبية 

والقانونية 
   وغيرها

• المعلومات واإلحاالت
المأوى في غير حاالت الطوارئ

Catholic Charities, the 
Archdiocese of Newark,
Displaced Homemakers 

Program
الهاتف: 325-4833 (201)

/www.ccannj.com :الموقع اإللكتروني
displaced_homemaker.php

المكتب اإلداري
2201 Bergenline Avenue 

Union City, NJ 07087 

البرامج والخدمات

• فصول تدريب الكمبيوتر
• تعليم الكبار

• اإلرشاد المهني والتدريب 
   الوظيفي

البحث عن وظيفة والمساعدة 
   في التوظيف

• مساعدة بشأن الهجرة
المأوى في غير حاالت الطوارئ

مقاطعة هونتردون
SAFE in Hunterdon

الخط الساخن على مدار 24 ساعة
4033-988 (888) أو 788-4044 (908)

الرسائل النصية على مدار 24 ساعة
(908) 455-2927

https://safeinhunter-  الموقع اإللكتروني:
don.org

المكتب اإلداري
47 East Main Street

Flemington, NJ 08822
الهاتف: 788-7666 (908)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• اإلسكان المؤقت
• المساعدة بشأن االتجار بالبشر

• االستشارات
• خدمات األطفال
• الدفاع القانوني

• المرافقة إلى اإلجراءات الطبية والقانونية 
   وغيرها

• التمكين االقتصادى
• نزالء السجون الناجون
• المعلومات واإلحاالت

الملحق
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مقاطعة ميرسير
Womanspace, Inc.

الخط الساخن على مدار 24 ساعة
الهاتف: 394-9000 (609)

النص: 619-1888 (609)
www.womanspace.org :الموقع اإللكتروني

المكتب اإلداري
1530 Brunswick Avenue
Lawrenceville, NJ 08648
الهاتف: 394-0136 (609)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• اإلسكان المؤقت
• االستشارات

• مجموعة الدعم
• خدمات األطفال
• الدفاع القانوني

• المعلومات واإلحاالت

Family Growth Pro- األسرة  برنامج نمو
gram

الهاتف: 278-1213 (609)
www.catholiccharities :الموقع اإللكتروني

trenton.org

المكتب اإلداري
39 North Clinton Avenue

Trenton, NJ 08609

البرامج والخدمات
خدمات العالج للعنف 

   األسري
المأوى في غير حاالت الطوارئ

مقاطعة ميديلسكس
Women Aware, Inc.

الخط الساخن على مدار 24 ساعة

(732)  249-4504  (TTY) :الهاتف
www.womenaware. :الموقع اإللكتروني

net

المكتب اإلداري
250 Livingston Avenue

New Brunswick, NJ 08901
الهاتف: 249-4900 (732)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• االستشارات
• مجموعة الدعم

• خدمات األطفال
• الدفاع القانوني

• المعلومات واإلحاالت

Manavi for South Asian women
الخط الساخن على مدار 24 ساعة

الهاتف: 435-1414 (732)
www.manavi.org :الموقع اإللكتروني

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• االستشارات
• مجموعة الدعم

• خدمات الدعم في حاالت االعتداء 
الجنسي

• خدمات األطفال
• الدفاع القانوني

• المعلومات واإلحاالت

The Women’s Center - Jewish Family 
Services

الهاتف: 777-1940 (732)
https://jfsmiddlesex. :الموقع اإللكتروني

 org/womens-center
womenscenter@ :البريد اإللكتروني

jfsmiddlesex.org

المكتب اإلداري

الملحق
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الملحق

32 Ford Avenue, 2nd Floor
Milltown, NJ 08850

البرامج والخدمات
• فصول تدريب الكمبيوتر

• تعليم الكبار
• اإلرشاد المهني والتدريب 

   الوظيفي
البحث عن وظيفة والمساعدة 

   في التوظيف
المأوى في غير حاالت الطوارئ

 Middlesex Center
for Empowerment

الخط الساخن على مدار 24 ساعة
الهاتف: 665-7273 (877)

www.middlesexcoun-  الموقع اإللكتروني:
tynj.gov/Government/Departments/

PSH/Pages/Center-for-Empowerment.
aspx

المكتب اإلداري
29 Oakwood Avenue

Edison, NJ 08837
الهاتف: 321-1189 (732)

TTY: (732) 549-0669

البرامج والخدمات
• خدمات االعتداء الجنسي

• االستشارات
• المرافقة إلى اإلجراءات الطبية 

   والقانونية وغيرها
• المعلومات واإلحاالت

المأوى في غير حاالت الطوارئ

مقاطعة مونماوث
Turning Lives Around 180

الخط الساخن على مدار 24 ساعة
الهاتف: 843-9262 (888)

7273-264 (888) (العنف الجنسي)
النص: TTY) (732) 977-2832 أيام 

   األسبوع
النص: TTY) (732) 977-2766 عطالت

   نهاية األسبوع والعطالت الرسمية)

(888) 222-2228 (youth)
 www.180nj.org :الموقع اإللكتروني

المكتب اإلداري
1 Bethany Road

Building 3, Suite 42
Hazlet, NJ 07730

الهاتف: 264-4111 (732)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• اإلسكان المؤقت
• االستشارات

• مجموعة الدعم
• خدمات الدعم في حاالت االعتداء 

الجنسي
• خدمات األطفال
• خدمات الشباب
• الدفاع القانوني

• المرافقة إلى اإلجراءات الطبية 
   والقانونية وغيرها

• خدمات مدبرة المنزل المرحلة
• المعلومات واإلحاالت

Brookdale College
الهاتف: 739-6020 (732)

www.brookdalecc. :الموقع اإللكتروني
edu/continuinged/displacedhome-

makers

البرامج والخدمات
• برنامج مدبرة المنزل المرحلة

• مجموعة الدعم المتبادل
• فصول تدريب الكمبيوتر

• تعليم الكبار
• اإلرشاد المهني والتدريب 

   الوظيفي
البحث عن وظيفة والمساعدة 

   في التوظيف
المأوى في غير حاالت الطوارئ

© 2019 Legal Services of New Jersey
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مقاطعة موريس
Jersey Battered Women 

Services )JBWS(
الخط الساخن على مدار 24 ساعة

الهاتف: 267-4763 (973)
(973) 314-4192  (TTY) :النص

www.jbws.org :الموقع اإللكتروني

المكتب اإلداري
Morristown, NJ 07962

الهاتف: 267-7520 (973)

البرامج والخدمات
• اإلسكان المؤقت

• االستشارات
• مجموعة الدعم

• خدمات األطفال
• خدمات الشباب

• خدمات بشأن المعتدين
• الدفاع القانوني

• المرافقة إلى اإلجراءات القانونية 
   وغيرها

• خدمات مدبرة المنزل المرحلة
• المعلومات واإلحاالت

المأوى في غير حاالت الطوارئ

خدمات االعتداء الجنسي 
الخط الساخن

الخط الساخن على مدار 24 ساعة
الهاتف: 829-0587 (973)

www.atlantichealth. :الموقع اإللكتروني
org/atlantic/our-services/behavioral

 health/sexual-assault-program.html

The Women’s Center at County Col-
lege of Morris

الهاتف: 328-5025 (973)
www.ccm.edu/stu-  الموقع اإللكتروني:

dent-life/campus-services/wom-
 ens-center

womenscenter@ccm. :البريد اإللكتروني
 edu

المكتب اإلداري
214 Center Grove Road, SCC115

Randolph, NJ 07869

البرامج والخدمات
• خدمات مدبرة المنزل المرحلة

• العيادات القانونية وورش العمل
• فصول تدريب الكمبيوتر

• تعليم الكبار
• اإلرشاد المهني والتدريب 

   الوظيفي
البحث عن وظيفة والمساعدة 

   في التوظيف
المأوى في غير حاالت الطوارئ

مقاطعة أوشن
 Providence House Domestic

Violence Services of Catholic Charities
الخط الساخن على مدار 24 ساعة

الهاتف: 1-800-246-8910 
   أو 244-8259 (732)

www.catholiccharities :الموقع اإللكتروني
trenton.org/domestic-violence- 
services

المكتب اإلداري
88 Schoolhouse Road, Suite 1

Whiting, NJ 08759
الهاتف: 350-2120 (732)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• االستشارات
PALS – Peace a Learned Solution •

• مجموعات الدعم
• خدمات لكبار السن من ضحايا 

   العنف المنزلي

الملحق

© 2019 Legal Services of New Jersey
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• الدفاع القانوني

St. Francis Community Center
الخط الساخن على مدار 24 ساعة

الهاتف: 494-1090 (609)
stfranciscenterlbi. :الموقع اإللكتروني

org/counseling

المكتب اإلداري
4700 Long Beach Boulevard

Long Beach, NJ 08008
الهاتف: 494-8861 (609)

البرامج والخدمات
• خدمات اإليذاء واالعتداء 

   الجنسي
المأوى في غير حاالت الطوارئ

Ocean County College
خدمات مدبرة المنزل المرحلة

)732(  255-0400,  ext. 2297 :الهاتف
www.ocean.edu/ :الموقع اإللكتروني
student-services/displaced-home-

  makers-program-of-ocean-county

المكتب اإلداري
1 College Drive

Toms River, NJ 08754

البرامج والخدمات
• المشورة الداعمة

• فصول تدريب الكمبيوتر
• تعليم الكبار

• اإلرشاد المهني والتدريب 
   الوظيفي

البحث عن وظيفة والمساعدة 
   في التوظيف

المأوى في غير حاالت الطوارئ

مقاطعة باسك
Passaic County Women’s 

Center )PCWC( 
الخط الساخن على مدار 24 ساعة

الهاتف: 881-1450 (973)
TTY: (973) 278-7630

www.passaiccounty :الموقع اإللكتروني
womenscenter.org

الخدمات متوفرة باللغتين اإلسبانية 
والعربية

المكتب اإلداري
Paterson, NJ 07543 

الهاتف: 881-0725 (973)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• االستشارات
• مجموعة الدعم

• خدمات األطفال
• إدارة الحاالت

• الدفاع القانوني
• المرافقة إلى اإلجراءات القانونية 

   وغيرها
• المعلومات واإلحاالت

Women in Transition – Wayne Coun-
seling & Family Services Center, Inc.

الهاتف: 694-9215 (973)
www.waynecounse :الموقع اإللكتروني 
lingcenter.org/index.php/programs/

 programs-for-women

المكتب اإلداري
1022 Hamburg Turnpike

الملحق

© 2019 Legal Services of New Jersey
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Wayne, NJ 07470

البرامج والخدمات
• خدمات مدبرات المنزل المرحلة

• فصول تدريب الكمبيوتر
• تعليم الكبار

• اإلرشاد المهني والتدريب 
   الوظيفي

البحث عن وظيفة والمساعدة 
   في التوظيف

المأوى في غير حاالت الطوارئ

Project S.A.R.A.H. – Jewish Family 
Services and Children’s Center Clif-

ton-Passaic
الهاتف: 777-7638 (973)

/www.jfsclifton.org :الموقع اإللكتروني
 projectsarah

المكتب اإلداري
110 Main Avenue
Passaic, NJ 07055

البرامج والخدمات
• االستشارات

• خدمات األطفال
• الخدمات المهنية

• أماكن اإلقامة الدينية والشريعة 
   اليهودية في المالجئ

• الدفاع القانوني
• المعلومات واإلحاالت

المأوى في غير حاالت الطوارئ

WAFA House
For Muslim Families

الهاتف: 930-9232 (800)
 www.wafahouse.org :الموقع اإللكتروني

المكتب اإلداري
Clifton, NJ, 07015

الملحق

الهاتف: 295-3525 (862)

البرامج والخدمات
• االستشارات

• خدمات األطفال
• الدفاع القانوني

• المرافقة إلى اإلجراءات القانونية 
   وغيرها

خدمات الهجرة
• المعلومات واإلحاالت

المأوى في غير حاالت الطوارئ

 Oasis – A Haven for Women and
Children

الهاتف: 881-8307 (973)
www.oasisnj.org :الموقع اإللكتروني

المكتب اإلداري
59 Mill Street      

Paterson, NJ  07501

البرامج والخدمات
• المساعدة المقدمة لتلبية االحتياجات 

األساسية
• خدمات إدارة الحالة
• خدمات تعليم الكبار

• خدمات األطفال

مقاطعة سالم
 Salem County Women’s

)Services )SCWS
الخط الساخن على مدار 24 ساعة

الهاتف: 632-9511 (888)
TTY: (889) 935-7118

www.salemcounty :الموقع اإللكتروني 
  womensservices.org

المكتب اإلداري
Salem, NJ 08079-0125

© 2019 Legal Services of New Jersey
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الهاتف: 935-6655 (856)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• االستشارات
• مجموعات الدعم
• خدمات األطفال

• خدمات للمعتدين
• الدفاع القانوني

• المرافقة إلى اإلجراءات الطبية 
   والقانونية وغيرها

• المعلومات واإلحاالت

مقاطعة سومرست
Safe and Sound Somerset

الخط الساخن على مدار 24 ساعة
الهاتف/الرسالة النصية 685-1122 (866)

TTY/TDD: (908) 359-8640
 www.safe-sound.org :الموقع اإللكتروني

المكتب اإلداري
427 Homestead Road

Hillsborough, NJ 08844
الهاتف: 359-0003 (908)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• اإلسكان المؤقت
• االستشارات

• مجموعة الدعم
• خدمات األطفال
• الدفاع القانوني

• المرافقة إلى اإلجراءات القانونية 
   وغيرها

• المعلومات واإلحاالت

خيارات للرجال والنساء
الهاتف: 744-4417 (888)

www.co.somerset. :الموقع اإللكتروني
nj.us/government/human-services/men-

الملحق

 tal- health/outpatient-services/options

المكتب اإلداري
Richard Hall Community Mental 

   Health Center
500 North Bridge Street

Bridgewater, NJ 08807
الهاتف: 253-3165 (908)

البرامج والخدمات
• تمكين العالقة والخدمات 

   
• خدمات للمعتدين

• االستشارات
المأوى في غير حاالت الطوارئ

مقاطعة ساسكس
DASI: خدمات اإليذاء المنزلي 

واالعتداء الجنسي 
الخط الساخن على مدار 24 ساعة

الهاتف: 875-1211 (973)
TTY: (973) 875-6369

النص: 222-2593 (973)
www.dasi.org :الموقع اإللكتروني

المكتب اإلداري
Newton, NJ 07860

الهاتف: 579-2386 (973)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• االستشارات
• مجموعات الدعم

• خدمات للمعتدين
• الدفاع القانوني

• المرافقة إلى اإلجراءات الطبية والقانونية 
   وغيرها

© 2019 Legal Services of New Jersey
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الملحق

• المعلومات واإلحاالت

 Project Self-Sufficiency
الهاتف: 940-3500 (973)

(844) 807-3500
www.projectselfsuff-  الموقع اإللكتروني:

 ciency.org/index.html

المكتب اإلداري
127 Mill Street

Newton, NJ 07860

البرامج والخدمات
• خدمات مدبرة المنزل المرحلة

• المساعدة المقدمة لتلبية االحتياجات 
األساسية

• إدارة الحاالت
• الخدمات التعليمية والوظيفية

• المعلومات واإلحاالت
المأوى في غير حاالت الطوارئ

مقاطعة يونيون
YWCA of Union County

الخط الساخن على مدار 24 ساعة
(908)  355-HELP (4357) :الهاتف

www.ywcaunion-  الموقع اإللكتروني:
county.org

TTY: (908) 355-1023

المكتب اإلداري
1131 East Jersey Street

Elizabeth, NJ 07201) 
الهاتف: 355-1995 (908)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• اإلسكان المؤقت
• االستشارات

• إدارة الحاالت
• خدمات األطفال
• الدفاع القانوني

• المرافقة إلى اإلجراءات القانونية 

   وغيرها
• المعلومات واإلحاالت

 Union County Rape Crisis
Center

الخط الساخن على مدار 24 ساعة
الهاتف: 233-7273 (908)

TTY: (908) 232-1435
www.unioncoun :الموقع اإللكتروني 

 tyrapecrisiscenter.blogspot.com

المكتب اإلداري
300 North Avenue East

Westfield, NJ 07090

البرامج والخدمات
• خدمات العنف واالعتداء 

   الجنسي
المأوى في غير حاالت الطوارئ

Union County Family Justice Center
الخط الساخن على مدار 24 ساعة
(908)  355-HELP (4357) :الهاتف

https://unioncounty-  الموقع اإللكتروني:
fjc.org/about-us

المكتب اإلداري
Union County Courthouse

Cherry Street Annex
10 Cherry Street

Elizabeth, NJ 07201
المكتب: 527-4980 (908)

البرامج والخدمات
• االستشارات

• إدارة الحاالت
• الدفاع القانوني

• المرافقة إلى اإلجراءات القانونية 
   وغيرها

• المعلومات واإلحاالت
المأوى في غير حاالت الطوارئ

© 2019 Legal Services of New Jersey
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مقاطعة وارين
Domestic Abuse & Sexual 

Assault Crisis Center )DASACC(
الخط الساخن على مدار 24 ساعة

الهاتف: 453-4181 (908)
www.dasacc.org :الموقع اإللكتروني

المكتب اإلداري
29C Broad Street

Washington, NJ 07882
الهاتف: 453-4121 (908)

البرامج والخدمات
• المأوى في حاالت الطوارئ

• االستشارات
• خدمات األطفال
• الدفاع القانوني

• بوتيك المالبس المجانية
• المعلومات واإلحاالت

 Career & Life Transitions Center for
Women, NORWESCAP

الهاتف: 835-2624 (908)
https://norwescap :الموقع اإللكتروني 

org/education/career-life-transi-.
tions-center-for-women

المكتب اإلداري
16 Broad Street, Suite #7

Washington, NJ 07822

البرامج والخدمات
• خدمات مدبرات المنزل المرحلة

• فصول تدريب الكمبيوتر
• تعليم الكبار

• اإلرشاد المهني والتدريب 
   الوظيفي

البحث عن وظيفة والمساعدة 
   في التوظيف

• المساعدة المالية
• موارد الدعم

• ورش عمل مهارات الحياة
• الدفاع القانوني

الملحق

New Jersey Hopeline  
)855(-NJ-HOPELINE 

)654-6735(

New Jersey Domestic 
Violence Hotline  

)800( 572-SAFE )7233(

Women’s Referral Central Ho-
tline  )800( 322-8092

Family Helpline  
)800( THE-KIDS )843-5437(

NJ Coalition Against Sexual As-
sault )NJCASA( Hotline

)800( 601-7200

Addictions Hotline of NJ  
)800( 238-2333

أرقام خط المساعدة اإلضافية مدرجة 
على موقع إدارة األسرة والطفولة في 

www.nj.gov/dcf/ نيو جيرسي عبر
families/hotlines

الخطوط الساخنة على مدار 24 ساعة على مستوى الوالية 

© 2019 Legal Services of New Jersey
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المكاتب المركزية والمجموعات المشتركة
لمدمني الخمر دون الكشف عن الهوية

بنيو جيرسي
3525 Quakerbridge Road, Suite 5000 

Hamilton, NJ 08619
المكتب: 586-6902 (609)

الخط الساخن على مدار 24 ساعة: 586-6900 (609)
http://centraljerseyintergroup.org :الموقع اإللكتروني

South Jersey Intergroup
5090 Central Highway, Suite 3

Pennsauken, NJ  08002
المكتب: 486-4446 (856)

الخط الساخن على مدار 24 ساعة: 486-4444 (856)
https://aasj.org :الموقع اإللكتروني

Cape Atlantic Intergroup
3153 Fire Road, Suite #1-C

Egg Harbor Township, NJ 08234
الخط الساخن على مدار 24 ساعة: 641-8855 (609)

www.capeatlanticaa.org :الموقع اإللكتروني

Northern New Jersey Intergroup
2400 Morris Avenue, Suite 106

Union, NJ 07083
المكتب: 687-8566 (908)

الخط الساخن على مدار 24 ساعة: 245-1377 (800)
www.nnjaa.org :الموقع اإللكتروني

الملحق

© 2019 Legal Services of New Jersey
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الخط الساخن الخاص بالعنف المنزلي 
على مستوى الوالية

800-572-SAFE )7233(

الخط الساخن الخاص 
بالعنف المنزلي الوطني
800-799-SAFE )7233(

للشرطة المحلية، اتصل بالرقم 911 
أو

وكالة العنف المنزلي المحلية الخاصة 
بك

االسم: ____________________

الرقم: __________________

حافظة البطاقات
قم بقطع بطاقة المحفظة أدناه وضْعها في محفظتك بحيث يكون 

لديك دائًما أرقام الهواتف المهمة هذه في متناول يديك.

الملحق

© 2019 Legal Services of New Jersey
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مالحظات
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مالحظات
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Legal Services of New Jersey 
100 Metroplex Drive, Suite 402 

P.O. Box 357
Edison, NJ 08818-1357

732-572-9100
 LSNJLAWSM على مستوى الوالية

 الخط الساخن القانوني المجاني
:للخدمات القانونية
1-888-LSNJ-LAW

(1-888-576-5529)




