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ما الذي يحتاج املهاجرين والالجئني إىل معرفته عن سوء 
املعاملة األرسية 

ميكن أن تحدث سوء املعاملة األرسية للناس من كافة الثقافات واألجناس والديانات وامليول الجنسية 
واملستويات التعليمية ومستويات الدخل. وقد تكون يف وضع يجعلك عرضة لسوء املعاملة. فعىل 

سبيل املثال قد:

ال تكونني عىل دراية بالقوانني الكندية وحقوق املرأة.	 

ال تتحدثني اإلنجليزية أو الفرنسية بشكل جيد.	 

تنعزلني عن اآلخرين مبجتمعك.	 

تخشني جلب العار عىل أرستك.	 

تخشني فقدان أطفالك.	 

تخشني فقدان وضعك بالنسبة للهجرة.	 

ال تعرفني عن هيئات الخدمات االجتامعية التي ميكنها مساعدتك.	 

سوء املعاملة األرسية جرمية يف كندا. فهذا ضد القانون.

سوء املعاملة األرسية ووضع الهجرة

تحميك القوانني الجنائية وقوانني األرسة بأونتاريو ضد سوء املعاملة األرسية لو كنت مقيمة دامئة لن تفقدي وضعك بالنسبة للهجرة يف حال 

إبالغك عن التعرض لسوء املعاملة األرسية أو تركك لعالقة تتضمن سوء معاملة.

لو كنت تحت الكفالة

إذا متت كفالتك وكنت مقيمة دامئة لن تفقدي إقامتك الدامئة ولن يتم ترحيلك إذا أبلغت عن سوء معاملتك من قبل رشيك الحياة.

كام أنك لن تخرسين إقامتك الدامئة ولن يتم ترحيلك إذا تركت رشيك حياتك )أو كفيلك( إذا كنتام يف عالقة تتضمن سوء املعاملة.
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إذا مل تكونني مقيمة دامئة

إذا مل تكن لديك إقامة دامئة مثل أن تكوىن طالبة لجوء أو كنت مجرد مقدمة للرعاية قد تواجهني املزيد من الصعوبة.

 humanitarian and ويف هذه الحالة قد تتمكنني من التقدم بطلب الحصول عىل اإلقامة الدامئة بناء عىل أساس اإلنسانية والرأفة

compassionate )»H & C(« . يتعني عليك االتصال مبحامي أو بعيادة قانونية مجتمعية  community legal clinic للحصول عىل 

:Legal Aid Ontario االستشارة القانونية. إليجاد عيادة قانونية مجتمعية بالقرب منك اتصيل بهيئة أونتاريو للمساعدات القانونية

رقم الهاتف املجاين: 8258-668-800-1

بتورنتو: 1446-979-416

كام ميكنك االتصال بوزارة الجنسية والهجرة الكندية )CIC( Citizenship and Immigration Canada للمزيد من املعلومات عن 

الطلبات الخاصة باإلنسانية والرأفة. اتصيل مبركز خدمة العمالء بالوزارة )CIC( عىل:

رقم الهاتف املجاين: 2100-242-888-1

ماذا عن أطفالك

لن تفقدين الحق يف أطفالك بسبب اإلبالغ عن سوء املعاملة أو إذا تركت عالقة زواج أو عالقة تتسم بسوء املعاملة.

أين تحصلني عىل املساعدة فيام يتعلق بسوء املعاملة األرسية؟

ميكنك الحصول عىل املساعدة يف حالة الطوارئ أو األزمات أو يف أي وقت تتعرضني لسوء املعاملة وميكنك الحصول عىل املساعدة بأساليب 

عدة:

اتصىل بالرشطة للحامية يف حال الطوارئ	 

توجهي بالذهاب إىل إحدى املستشفيات أو إبالغ طبيبك.	 

اتصيل بخط هاتفي لألزمات للسيدات الاليت يتعرضن لالعتداء.	 

اتصيل بإحدى هيئات االستقرار.	 

اتصيل بأحد مراكز املعلومات املجتمعية	 

تحديث مع أحد األخصائيني االجتامعني أو املستشارين.	 

اذهبي ألحد املآوي.	 
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أرقام الهاتف

 	Assaulted Women›s Helpline خط املساعدة للسيدات الاليت يتعرضن لالعتداء 

 اتصيل لو تعرضِت لسوء املعاملة أو ألزمة ما.ميكنك التصال عىل مدار 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع

 الهاتف املجاين يف مقاطعة أونتاريو: 0511-863-866-1 

 تورنتو: 0511-863-416 

 الهاتف النيص: 7868-863-866-1

رشطة الطوارئ - اتصيل ب 1-1-9 أو قومي بالبحث يف بداية دليل الهاتف عىل أرقام هواتف الطوارئ املحلية.	 

كام ميكن لهيئات االستقرار واملنظامت املجتمعية مساعدتك. للوصول لخدمة بالقرب منك اطلبي 1-1-2 من هاتفك 

للتحدث مع أحد املندوبني.

--- --- ---
مراجع

Abuse is Wrong in any Language

All Women One Family Law

settlement.org/ontario/legal-services/courts/courts-in-ontario/abuse-is-wrong-in-any-language/
settlement.org/ontario/legal-services/courts/courts-in-ontario/abuse-is-wrong-in-any-language/
www.onefamilylaw.ca/

