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 يرحب مركز مناهضة العنف الجنسي             بجميع النساء
من جميع الخلفيات والثقافات والتوجهات الجنسية.ا

للمواعيد واالستفسارات في لوجان وريدالندز
(07) 3808 3299

   للحصول على الدعم بعد ساعات العمل، يرجى االتصال
 بخط المساعدة الخاص باالعتداء الجنسي على 010 120 1800

إذا كنِت في خطر اآلن، فاتصلي على 000

تفاصيل االتصال بنا
م بحجز المواعيد.ا  مركز مناهضة العنف لجنسي             هي خدمة ُتقدَّ

ساعات العمل
لوجان

5 / 13-21  Mayes Avenue، Logan Central
اإلثنين 9 صباًحا - 5 مساًء
الثالثاء 1 مساًء - 5 مساًء
األربعاء 9 صباًحا - 5 مساًء
الخميس 9 صباًحا - 5 مساًء
الجمعة 9 صباًحا - 5 مساًء

ريدالندز
اإلثنين 9 صباًحا - 5 مساًء
الثالثاء 2 مساًء – 5 مساًء
األربعاء 9 صباًحا - 5 مساًء
الخميس 9 صباًحا - 5 مساًء
الجمعة 9 صباًحا - 5 مساًء

 ممول من وزارة المجتمعات
وسالمة األطفال وخدمات اإلعاقة
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ما هو االعتداء الجنسي

 تعرضت العديد من النساء والشابات العتداء
جنسي في وقت ما من حياتهن.

ف االعتداء الجنسي على أنه:ا ُيعرَّ
 سلوك غير مرغوب فيه ذو طبيعة جنسية موجه إلى
 شخص ما يجعل هذا الشخص يشعر بعدم الراحة أو
 الحزن أو الخوف أو التهديد أو األذى: في ظروف لم

 يوافق فيها هذا الشخص أو يقر بالموافقة أو لم
يكن قادرًا على الموافقة على هذا السلوك بحرية.ا

 مواقف المجتمع تجاه العنف ضد المرأة غالًبا ما
ُتلقي اللوم على الناجيات / الضحايا.ا

             نحن في مركز مناهضة العنف الجنسي            ،
 رى أن اللوم ال يقع على الناجيات/الضحاياأبًدا.
 الجاني هو المسؤول دائًما. االعتداء الجنسي

جريمة.ا

مهمتنا
 يكرس مركز مناهضة العنف الجنسي       

 جهوده إلنهاء العنف الجنسي ضد النساء
 وأطفالهن من خالل المداواة والتعليم

والوقاية.ا
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من نحن

 مركز مناهضة العنف الجنسي             هو خدمة
 مجتمعية مخصصة لحاالت االعتداء الجنسي ومكرسة

 لتقديم المشورة والتعليم والمعلومات لمجتمعات
لوجان وبوديزيرت وردالندس.ا

 لدى مركز مناهضة العنف الجنسي             رؤية تتمثل
 في القضاء على العنف الجنسي مع تقديم المشورة
 والدعم للناجين من / ضحايا هذه الجريمة القائمة على

النوع االجتماعي من خالل:ا

 ا• تقديم خدمات آمنة قائمة على االحترام لمساعدة 
النساء والشابات في طريقهن نحو الشفاء.ا

 ا• العمل على تبديد الخرافات االجتماعية والثقافية 
المحيطة بالعنف الجنسي.ا

 ا• تشجيع المجتمع على تحمل مسؤولية القضاء على 
العنف الجنسي.ا

 ا"لقد جعلني أشعر بثقة أكبر في قدراتي
 على االعتناء بنفسي وباألشخاص المهمين

في حياتي!!ا
شكرا لكم."ا

شهادة من إحدى العميالت

 ا"أخيًرا أشعر وكأنني أتقدم إلى مستقبل
 جديد بعدما كان الماضي يجرني إلى حياتي

القديمة، أشعر أخيًرا بالحرية."ا
شهادة من إحدى العميالت

الخدمات التي نقدمها
االستشارات

 ا• استشارات مجانية سرية لجميع النساء والشابات 
 البالغات من عمر 12 عاًما فأكثر الالئي تعرضن لالعتداء

 الجنسي في اآلونة األخيرة و/ أو في الماضي و/ أو في
مرحلة الطفولة.ا

 ا• يتم تقديم االستشارات من قبل متخصصين مؤهلين 
جامعيًا وعلى دراية بمجال التعرض للصدمات.ا

 ا• سيعمل المستشارون معك بالوتيرة التي تناسبك 
 الستكشاف احتياجاتك لالستشارات. ليس عليك التحدث

عن أي شيء لست مرتاحة أو مستعدة لمناقشته.ا

المجموعات
 يتم عقد عدد من المجموعات على مدار العام من قبل

إداريين ذوي خبرة.ا

التعليم والتدريب
نوفر المعلومات والتعليم والموارد للمجتمع.ا

برنامج التوعية المدرسية
 نتيح أحياًنا االستشارة والتوعية وحلقات العمل التعليمية

في المدارس الثانوية.ا

المعلومات واإلحالة
 ا• المعلومات واإلحالة حول العملية القانونية والمسائل

الصحية والطبية.ا
 ا• معلومات ألصدقاء وأفراد أسر النساء والشابات الالتي

تعرضن العتداء جنسي.ا
ا• المعلومات والدعم لمقدمي الخدمات اآلخرين.ا

           يعتقد مركز مناهضة العنف الجنسي 
أن الضحايا / الناجيات لهن الحق في:ا

 ا• أن نصدقهن.ا  

ا• أن نستمع لهن وندعمهن في بيئة آمنة.ا 

 • السيطرة على خياراتهن.ااا

اا• الحصول على معلومات حول الخيارات المتاحة لهن. 

ا• احترام سرية بياناتهن وخصوصيتهن.ا 

ا• أن تعاملن باحترام وكرامة وتفهم.ا 

ا• التواصل بلغتهن مع مترجم فوري مؤهل إذا لزم األمر.ا 

 مخصص لجميع النساء والشابات
 من سن 12 عاًما فأكثر. خدماتنا
 متوفرة في لوجان وردالندس
 ويمكن الوصول إليها بواسطة

الكراسي المتحركة.ا

 أفضل خدمة استشارات على
اإلطالق!ا

 شعرت باألمان هنا ووجدت االحترام
 والمحبة، وشعرت بالترحيب بعودتي

مرة بعد مرة".ا
شهادة من إحدى العميالت
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(CASV)                 مركز مناهضة العنف الجنسي


