
سواء أكنِت تشعرين بأنِك قادرة على ترك زوجك مدمن 
المخدرات أم %، ھناك أمور يمكنك القيام بھا لتوفير مزيد 

  .من ا'مان لك و'سرتك

  .في حالة الطوارئ

  :إذا كنِت في المنزل وتم تھديدك أو مھاجمتك

حيث يمكن للزوج مدمن (ابتعدي عن المطبخ  •
  )اكينالمخدرات الحصول على أسلحة مثل السك

ابتعدي عن دورات المياه أو الحجرات الصغيرة أو  •
  ا-ماكن الضيقة حيث يمكنه ا(يقاع بكِ 

  الجئي إلى غرفة ذات باب أو نافذة للھرب منھا •
الجئي إلى غرفة بھا ھاتف لطلب النجدة؛  •

واحتجزي الزوج مدمن المخدرات خارجھا إذا 
  استطعت

) لمحليأو رقم الطوارئ ا( 911اتصلي فوًرا برقم  •
لطلب النجدة؛ واحصلي على اسم مسئول إرسال 

  النجدة
فكري في جاٍر أو صديق لك يمكنِك اللجوء إليه  •

  للمساعدة
إذا حضر ضابط الشرطة، فأخبريه بما حدث  •

  وتعرفي على اسمه ورقم الشارة
  احصلي على المساعدة الطبية في حال إصابتك •
  التقطي صوًرا للكدمات أو ا(صابات •
أحد برامج مكافحة العنف ا-سري أو اتصلي ب •

لمتضررين من العنف ا-سري امركز حماية 
  واطلبي منھم مساعدتك في وضع خطة أمان

   كيف تحمين نفسك
  بالمنزل

 
تعرفي على ا-ماكن حيث يمكنك الحصول على المساعدة؛  •

 تذكري أرقام ھواتف الطوارئ
احتفظي بھاتف في غرفة يمكنك غلقھا من الداخل؛  •

  أمكن، احتفظي بھاتف جوال طوال الوقتوإذا 
إذا انتقل الزوج مدمن المخدرات للعيش في مكان  •

  أقفال على النوافذ يأقفال الباب وركب يآخر، فغير

  اضعي خطة للھروب من المنزل ودربي أطفالك عليھ •
  يمكن الذھاب إليه إذا احتجت للھربالذي فكري في المكان  •
طة حال رؤيتھم للزوج اطلبي من جيرانك اIتصال بالشر •

مدمن المخدرات في منزلك، واتفقي معھم على إشارة 
اIتصال بالشرطة، على سبيل المثال، إذا رن جرس الھاتف 

  ا-نوار تمرتين أو إذا أُسدلت الستائر أو إذا أضاء
احزمي حقيبة بھا ا-شياء المھمة التي تحتاجينھا إذا  •

آمن أو  اضطررت للمغادرة سريًعا؛ وضعيھا في مكان
  أعطھا لصديق أو قريب تثقين فيه

ضعي في الحقيبة النقود ومفاتيح السيارة والمستندات المھمة  •
أوراق المحكمة أو جواز السفر أو شھادات الميNد أو  :مثل

  السجNت الطبية وا-دوية أو أوراق الھجرة
  احصلي على رقم ھاتف غير ُمسجل في دليل الھاتف •
  ة المتصلقومي بتعطيل إرسال ھوي •
استخدمي جھاز رد آلي؛ واستعرضي اIتصاIت على  •

  الشاشة

   كيف توفرين
  المزيد من ا'مان 'طفالك

 
علميھم أI يقحموا أنفسھم في المشاجرة، حتى إذا كانوا  •

  يرغبون في المساعدة
علميھم كيفية الوصول إلى مكان آمن واIتصال برقم  •

  وإعطاء عنوانك ورقم الھاتف للشرطة 911
  علميھم بمن يتصلون لطلب النجدة •
  أخبريھم بضرورة اIبتعاد عن المطبخ •
أعِط ناظر المدرسة أو دار الحضانة ُنسخة من قرار  •

دون بالمحكمة؛ وأخبريھم بعدم تسليم أطفالك -ي شخص 
التحدث إليك أوIً؛ استخدمي كلمة سر بحيث يمكنھم التأكد 

مدمن من شخصيتك عبر الھاتف وأعطھم صورة للزوج 
  المخدرات

تأكدي أن ا-طفال يعرفون ماذا سيقولون في المدرسة عند  •
  رؤيتھم للزوج مدمن المخدرات

احرصي على إعNم المدرسة بعدم إعطاء عنوانك أو رقم  •
  ھاتفك إلى أي شخص

 

 كيف تحمين نفسك خارج المنزل

  قومي بتغيير عادات التنقل •
جربي استقNل وسائل مواصNت مع أشخاص  •

  فينمختل
قومي بالتسوق في مكان مختلف وتعاملي مع بنك  •

  مختلف
قومي بإلغاء أي حسابات بنكية أو بطاقات ائتمان  •

  مشتركة؛ وافتحي حسابات جديدة ببنك مختلف
احتفظي بقرار المحكمة وأرقام الطوارئ معك  •

  طوال ا-وقات
احتفظي بھاتف جوال وبرمجيه على اIتصال برقم  •

  )آخر أو أي رقم طوارئ( 911

 كيف تحصلين على المزيد من ا'مان في العمل

  احتفظي بنسخة من قرار المحكمة معِك في العمل •
أعِط صورة للزوج مدمن المخدرات إلى طاقم  •

  ا-من وزمNئك في العمل
وانظري  –أخبري رئيسك في العمل بھذا ا-مر  •

ھل يمكنھم أن يجعلوا وصول الزوج إليك أمًرا 
  صعًبا جًدا

  بي لتناول الغداء بمفردكI تذھ •
اطلبي من أحد ضباط ا-من أن يوصلك إلى  •

  سيارتك أو الحافلة
إذا اتصل بِك الزوج مدمن المخدرات وأنت في  •

العمل، احتفظي ببريد صوتي ورسالة إلكترونية 
  بالمكالمة

قد يساعدك صاحب العمل على العثور على موارد  •
  مجتمعية

 استخدام القانون في مساعدتك

  أوامر الحماية أو عدم التعرض
اطلبي من برنامج مكافحة العنف ا-سري المحلي  •

مساعدتك في الحصول على أمر حماية مدنية 
  ومساعدتك في إقامة دعوى جنائية

  اطلبي المساعدة في البحث عن محامٍ  •

  :في معظم ا'ماكن، يمكن للقاضي أن يقوم بما يلي
• Iبتعاد عنك إصدار أمر للزوج مدمن المخدرات با

  أنت وأطفالك



  إصدار أمر للزوج مدمن المخدرات بترك منزلك •
منحك وصاية مؤقتة على أطفالك وإلزام الزوج  •

  مدمن المخدرات بدفع دعم مؤقت لRطفال
إلزام الشرطة بالحضور إلى منزلك بينما يأخذ  •

  الزوج مدمن المخدرات متعلقاته الشخصية
ثاث إصدار أمر بتمكينك من السيارة وا- •

  والمتعلقات ا-خرى
إصدار أمر للزوج مدمن المخدرات باللجوء إلى  •

  أحد برامج مساعدة ممارسي العنف ا-سري
إلزام الزوج مدمن المخدرات بعدم اIتصال بك في  •

  العمل
إلزام الزوج مدمن المخدرات بتسليم ا-سلحة إلى  •

  الشرطة
 

إذا ساورك القلق بشأن أيٍ مما يلي، فاحرصي على 
  :قيام بـال
  عرض أي صور تبين إصاباتك على القاضي •
أخبري القاضي أنك لن تشعري با-مان إذا حضر  •

الزوج مدمن المخدرات إلى منزلك Iصطحاب 
  ا-طفال في نزھة

اطلبي من القاضي أن يلزم الزوج مدمن المخدرات  •
بأخذ ا-طفال من قسم الشرطة أو أي مكان آخر 

  ان نفسهآمن وإعادة ا-طفال إلى المك
اطلبي أن تكون أية زيارات يصرح بھا للزوج في  •

أوقات محددة تحديًدا دقيًقا بحيث تعلم الشرطة من 
قراءة قرار المحكمة أن الزوج مدمن المخدرات 

  موجود في الوقت الخطأ
أخبري القاضي بأن الزوج مدمن المخدرات قد قام  •

بإيذاء أو تھديد ا-طفال؛ واطلبي ا(شراف على 
لزيارات؛ وفكري في من يمكنه القيام بذلك ھذه ا

  بدIً منك
  احصلي على نسخة ُمعتمدة من قرار المحكمة •
 .احتفظي بقرار المحكمة معِك طوال ا-وقات •

 ا>جراءات الجنائية

 .اعرضي قرارات المحكمة على النائب العام •
اعرضي على النائب العام السجNت الطبية أو  •

 .دتالصور الخاصة بإصاباتك إن وج

 )المحامي(أخبري النائب العام باسم أي شخص يساعدك  •

أخبري النائب العام بمن شھدوا ا(صابات أو إساءة  •
  المعاملة

اطلبي من النائب العام أن يخطرك مسبًقا بموعد خروج  •
  الزوج مدمن المخدرات من السجن

 توفير ا'مان في دار القضاء 

ا(مكان؛ اجلسي بعيًدا عن الزوج مدمن المخدرات قدر  •
وI تنظري إليه أو تتحدثي معه؛ وI تتحدثي إلى أحد 

  أفراد عائلته أو أصدقائه إذا كانوا ھناك
  اصطحبي معك صديًقا أو قريًبا حتى النظر في الدعوى •
أخبري مأمور الشرطة أنك تخافين من الزوج مدمن  •

  المخدرات واطلبي منه أن يضعك تحت المراقبة
  ار المحكمة قبل المغادرةاحرصي على الحصول على قر •
اطلبي من القاضي أو مأمور الشرطة ا(بقاء على الزوج  •

مدمن المخدرات ھناك لبعض الوقت عند انتھاء المحكمة؛ 
  وغادري على وجه السرعة

إذا كنِت تعتقدين أن الزوج مدمن المخدرات سيتتبعك عند  •
  خروجك من المحكمة، فاتصلي بالشرطة على الفور

لسفر إلى أية وIية أخرى للعمل أو للھرب إذا اضطررت ل •
من ھذا الزوج، فخذي معك قرار الحماية؛ فھو صالح في 

 .كل مكان
 
 
 
 
 
 

نصائح أمان  : تتم إعادة الطباعة بإذن من نقابة المحامين ا-مريكية من خطة أمان مكافحة العنف ا-سري
قابة المحامين ا-مريكية ولجنة نقابة مشروع مشترك بين قسم ممارسات التأمين والجنح بن لك و-سرتك،

  المحامين ا-مريكية حول العنف ا-سري
 
 

من قسم مكافحة العنف ضد المرأة،  WF-AX-0005-2009لمنحة رقم من قبل الھذا المشروع مدعوم 
ف تعد اUراء واIكتشافات والنتائج والتوصيات في ھذه النشرة ملًكا للمؤل .الوIيات المتحدة، وزارة العدل

  .وI تعكس بالضرورة آراء وزارة العدل، قسم مكافحة العنف ضد المرأة) المؤلفين(

 

 

 

نصائح ا'مان لِك : العنف ا'سري
  و'سرتك

 

  إذا شعرِت بالخطر،
  911 اتصلي برقمف

  أو رقم طوارئ الشرطة المحلية
 

 

للحصول على المساعدة في منطقتك، اتصلي 
 :ا-سريبالخط الساخن القومي لمكافحة العنف 

1-800-799-7233 
1-800-787-3224 (TTY) 

 
  .يتوفر مترجمون لكثير من اللغات

 
 

 

 .شبكة نيفادا لمكافحة العنف ا'سري


