
  لنساء المعنفاتلدعم ال خدمات
 
 

 أرقام خطوط األزمات / الطوارئ
 

 911 ............................................................................................. الطوارئ -الشرطة 

 9100-533 506 ..................................................... مركز بوسيجور لموارد األزمات العائلية

 2873-992 888 1 ............................................................ إهمال األطفال وإساءة معاملتهم

 9799-442 800 1 ................................ الخدمات االجتماعية الطارئة بعد ساعات الدوام الرسمي

 5005-667 800 1 ........................................................................ للمساعدةخط تشيمو 

 0437-454 506 .................................................. مركز فريدركتون ألزمات االعتداء الجنسي

 

 كز مجانية إليواء ضحايا العنفامر
 

 1500-395 506 ........................................................ شيال( –)تراكادي إنك. الكوي سانت فامي  

 0811-853 506 ........................................................... نكتون(و)م فور ويمن زكروسرود 

 6265-739 506 .................................................................... (إدمنستون) كدافياإسكال م

 4485-466 506 ....................................................... )سان ستيفن(هاوس ترانزيشن فاندي  

 للسكان األصليين  هاوس ترانزيشن جينيو 

 1224-458 506 / 6878-565 800 1 ............................................. )على صعيد المقاطعة(

 7570-634 506 .............................................................. ()سان جونز إنك.هيستيا هاوس 

 9540-546 506 .................................................... )باثورست( إنك. ميزون دو باساج هاوس

 4703-753 506 .................................................................... كامبلتون() ميزون نوتر دام

 8865-622 506 ..................................................................... مركز ميراميشي للطوارئ

 2300-459 506 ............................................................ )فريدريكتون( وومن إن ترانزيشن

 9452-325 506 ............................................................. )وودستوك( سانكتشواري هاوس

 1530-743 506 ........................................................................ )كنت(سيرينتي هاوس 

 6999-432 506 ............................................................... هاوسترانزيشن ساسيكس ڤيل 

 

  مساعدة النساءخدمات 
 

 
 6233-395 506 ............................................................................... ن بينانسواليأكادي

 8952-545 506 ........................................................................................ باثورست

 1178-790 506 ......................................................................................... كامبلتون

 5544-469 506 ........................................................................... إقليم كونتي شارلوت

 5449-743 506 ................................................................................ إقليم كونتي كنت

 إدمنستون

 4888-740 506 ...................................................................................... جوالال

 0888-263 506 ...................................................................................... المكتب

 9774-458 506 ..................................................................................... فريدريكتون

 6277-847 506 ....................................................................... بيكاسيس فاليكيني وادي

 6496-778 506 ....................................................................................... ميراميشي

 7222-855 506 ......................................................................................... نكتونوم

 5616-632 506 / 2580-649 506 ............................................................. جونز سان

 9100-533 506 ............................................................................................شدياك

 6579-433 506 ........................................................................................ ساسيكس

 9680-328 506 ........................................................................................ وودستوك

 

 المرحلة الثانية للنساء واألطفال سكن
 

 2120-451 506 ..................................................................... )فريدريكتون(ليبرتي الين 

 5449-743 506 .......................................................................... )كنت(ميزون أُوازيس

 9100-533 506 ................................................................. (شدياك)رزيدانس أوف هوب 

 4211-857 506 ...................................................................... (مونكتون)سيكوند ستيج 

 9289-632 506 ............................................... ()سان جونزسيكوند ستيج سيف هايفن إنك.  
 

 
 

 معلومات
 

 4412-442 800 1 ............................................... المعاقين وضع حول ءاوزرال رئيس مجلس
 gnb.ca/womenwww.التالي:  نيللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكترو

 
 
 
 
 

 

 ؟ العنفما هو 

سوء المعاملة الجسدية، الجنسية، العاطفية، النفسية  العنفيشمل 

المجتمع في مكان العمل أو أو في المنزل  التي تحدثأو المادية 

 . عموما  

 

 :سوء المعاملةفي ما يلي بعض األمثلة عن  نذكر

تعرضك أو تعرض أطفالك أو حيواناتك األليفة  •

للصفع أو الضرب أو اللكم أو الخنق أو الجذب بشدة 

 أو الدفع أو الركل. 

تعرضك أو تعرض أطفالك، أصدقائك، أفراد  •

 أسرتك أو حيواناتك األليفة للتهديد.

 ضرب األبواب أو ركلها أو إغالقها بقوة. •

 الجنس. ةعلى ممارس إجباركإرغامك أو  •

 توجيه الشتائم أو السباب أو الصراخ في وجهك. •

 النقود، حتى النقود التي تجنيها.ب التحكم •

 لومك أو لوم أطفالك في كل ما يحصل. •

، وجعلك تشعرين بأن كل ما تفعلينه الحط من قدرك •

 .لن يكون أبدا  كافيا  

تقصدينها، واألمور التي   التحكم باألماكن التي •

تفعلينها، والمالبس التي ترتدينها واألشخاص الذين 

 تقابلينهم وتتحدثين إليهم.

  رفض السماح لك بإنهاء العالقة.  •

 

 

 ماذا لو كنت عرضة لسوء المعاملة؟

ليس الذنب ذنبك. يمكنك الحصول على الدعم والحماية 

الالزمين. يوجد أشخاص يهتمون ألمرك ومستعدون لإلصغاء 

إليك. تحدثي مع شخص تثقين به. اتصلي على األرقام 

المدرجة في هذه الصفحة، وواظبي على طلب المساعدة إلى 

 حين الحصول على ما تحتاجين إليه. 

 

لسوء المعاملة،  األشخاص أحدإذا كنت على علم بتعرض 

احرصي على إظهار اهتمامك ألمرهم واستعدادك لإلصغاء ف

 .الورقةإليهم وال تترددي في إطالعهم على هذه 

 

التابع يرجى االتصال بمكتب تحقيق المساواة للمرأة، 

،  0266-253 877 1حكومة مقاطعة نيو برانزويك، ل

 لتوجيه أسئلتكم أو تعليقاتكم. 

 .الهاتفي ليس للحاالت الطارئةإن هذا الرقم 

 

.gnb.ca/violencepreventionwww 
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