
 اياحضل ةينمأ تايصوت
 ضارغأل رشبلاب راجتالا

  يسنجلا لالغتسالا



 ديدهتلل تضرعت ،كعدخ دق ،انه ىلا ترضحا دق تنك اذإ
 تنك ،ءاغبلا ةسرامم ىلع كربجي وأ كل نولغتسيو
 رعشت نأ كنكمي .ةميرج اذهو راجتالا ةلاح نم يناعت

 لعفلا دودر هذه .بنذلاب رعشت ىتح وأ فوخلا وأ لجخلاب
 ، عادخل ةيحض تنك كنأ فرعت نأ كيلع نكلو ، ةيعيبط

.ةلاحلا هذه ءاهنإ يف قحلا كيدل .ةميرج
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تقدم شخص على وظيفة في بلد آخر...

1. قَدِّْر ظروف العمل: 

-ابحث عن معلومات حول الوظيفة وشروطها والمكان.

اسأل عن معلومات من يتصل بك.. -

  وصل االقتراح لشخص تثق به. -

 اسأل عن ظروف العمل خطيا. -

انتبه إذا عرض عليك المغادرة مع : 2.

- وثائق زائفة.

- خدعة عائلتك.

- لدي ديون.

- عدم االضطرار لدفع أي شيء.

- القليل من المعلومات.

3. إذا غادرت ، تذكر...

- قومي بعمل نسخة )ورق أو نسخة رقمية( من الوثائق الخاصة بك.

- قومي بعمل صورة من تذاكر الطيران. 

- اسأل عن عنوان المكان الذي ستذهب إليه.

- أرسلها إلى شخص موثوق به.
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هل تحتاج إلى المساعدة؟

هل تشعر بأنك في خطر؟

ال تعرف كيف تخرج من الوضع؟

يمكنك أن تطلب المعلومات في:

- مؤسسات متخصصة في رعاية النساء. 

  .)PAC(  - مركز الرعاية الصحية األولية  

- الخدمات أو الخدمات االجتماعية للنساء في دار البلدية.

 - مركز الشرطة.

- مكتب المدعي العام أو المحكمة.

ضع في اعتبارك:

- استفد من أفضل لحظة ، عندما تكونين أقل سيطرة.

- من المهم أن تعتني بنفسك! فكر في النظام الغذائي والنظافة الشخصية وصحتك..

- إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، فيمكنك االتصال بالرقم 211: 

-  يمكنك تنزيل التطبيق 211  للطوار
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كن حذرا و شك إذا...

1. يبقى بطاقتك التعريفية أو وثيقة السفر.

2. يجبرونك على القيام بعمل ال تريد القيام به.

3. يجبرونك على العمل دون راحة ، حتى لو كنت ال تريد ذلك.

4. هم يسيطرون باستمرار على هاتفك المحمول ، وأموالك ، وماذا تفعل وأين تذهب.

5. يعاملونك بشكل سيء: اإلهانات ، التهديدات ، الصراخ ، االعتداءات ، تجاهك أنت وعائلتك.

6. يمنعك من التواصل مع من تريد.

7. إنهم يجبرونك على إقامة عالقات جنسية مع الغرباء ، من أجل البغاء لصالحهم.

8. لديك ديون مالية معلقة مع من يسيطرعليك.

9. ال يسمح لك بتلقي الخدمات الطبية أو النفسية أو االجتماعية أوغيرها.

01.ال يسمح لك بمغادرة المنزل أو يجب عليك أن تكون مصحوبا دائما.

يجب أن تعلم أنك في حالة عنف، الشخص الذي يهدد ويهاجمك هو المسؤول الوحيد. احصل على المساعدة!   



إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أو كنت في خطر، فاتصل بالرقم 
211. يستجيب هذا الهاتف ألي حالة طوارئ وسيقوم بتوصيلك 

بخدمات الطوارئ الطبية أو الشرطة أو رجال اإلطفاء. وسوف 
يطلب منك معلوماتك )االسم واللقب(، وشرح ما يحدث لك 

وأين كنت في تلك اللحظة. يمكنك شرح ما يضطرون للقيام به ، 
وسوف يرسلون شخًصا لمساعدتك. 
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إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني أو إذا عانيت من حدوث عدوان ...

1. حاول مغادرة المكان ؛ إذا لم تستطع ، اذهب إلى غرفة حيث يمكنك أن تقفل نفسك.

2. إخفاء أي كائنات خطيرة.

3. حمي المناطق الحيوية الخاصة بك )الرأس والرقبة والصدر( مع يديك أو األشياء.

4. اطلب المساعدة أو«هلب«)أو كلمة مساعدة باللغة الوطنية( أواتصل بالرقم 211 ، رقم هاتف للطوارئ.

احفظ رقم هاتف الطوارئ 211 ، الذي سوف يربطك بخدمات الطوارئ الطبية ، الشرطة أو رجال اإلطفاء. 

)عدة( للهروب: خطط أمنك إجراءات الطوارئ

إذا قررت ترك حالة االستغالل ، ففكر في التخطيط لرحلتك:

- عمل نسخ أو صور لمستنداتك وحفظها.

- خفاء المال وورقة مع الهواتف الهامة.

- حفظ الكلمات في اللغة اإلنجليزية: 

TRAFFICKING، KIDNAPPING، FEAR، HELP

-انظر إلى المكان الذي تعيش فيه ، وكيف يكون المبنى ، إذا كان هناك أشخاص يشاهدون ؛ انظر إلى مخارجك وإذا 
كانت مقفلة ، الختيار أفضل وقت للهروب.

- قرر المكان الذي تريد الذهاب إليه والتفكير في كيفية الوصول إلى هناك. خطط الطريق سيرا على األقدام أو عن 
طريق وسائل النقل )المترو ، وسيارات األجرة ، والحافالت( إلى المكان الذي تريد الوصول إليه )الجمعية ، المركز 

الطبي ، مركز الشرطة ، الخدمات االجتماعية(. ساعد نفسك مع خريطة عبر اإلنترنت.

ضع في اعتبارك:

حاول أن تعتني بصحتك:

-حاول إطعام وشرب المإ كثيرا ، خاصة قبل المغادرة ، وخذي اإلمدادات من الطعام والشراب.

- حاول أن تهتم بصحتك للهروب عند االقتضاء.

جهز نفسك:

- اختر مالبس مريحة للخروج و تغيير المالبس في حقيبتك.

- ضع حذاًءا مريًحا في حالة ما إذا كنت تريد الركض أو المشي.
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الموارد العامة والخاصة

211  رقم هاتف الطوارئ

Emergency number 112

هواتف منظمات أو خدمات أو كيانات لمكافحة االتجار بالبشر 

 Contact details )phone numbers( of organizations, support services and NGOs that
work with THB victims:

الشخص االتصال
Contact person:

هاتف
Phone number:
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- خذ الدواء الذي تحتاجه أو اكتب الدواء لطلب ذلك إذا ذهبت إلى مركز حيث يمكنهم مساعدتك.

- احتفظ بالوثائق ، إذا كان لديك ، أو نسخ.

- خذ أبنائك وبناتك ووثائقهم ، إذا كان لديك ، وما هو ضروري لرعايتهم. ال تذهب إذا كانوا مرضى ، حاولي 
المغادرة عندما يكونون في حالة جيدة.

- أبلغ عن رحلتك ، من أين أنت ومن أين ستذهب بمكالمة إلى شخص موثوق به أو محترف ، أو مع رمز قمت 
بتأسيسه.

إذا قاموا بإنقاذك...

اشرح لهم أنهم يستغلونك جنسيا أو أجبروا على القيام بأشياء ال تريد القيام بها.

اطلب المساعدة من كيان يرافق نساء مثلك تم استغاللهن. اشرح موقفك.

إذا ذهبت إلى الشرطة ، فسوف يساعدوك في هذه الحالة. ومع ذلك، أنت غير مطالب باإلبالغ.

في أي حالة، إذا كانت لديك مشاكل يجب فهمها أو فهمها، فاطلب من الشخص الذي يمكنه أن يجعلك مترجًما.

دعهم يعلمونك وال يتخذون قرارات متسرعة. عندما تكون آمنًا ويتم استردادها ، فسوف يشرح لك حقوقك وعملياتك 
القانونية.

غالبإلا ديرت تنك اذإ ...

يمكنك تقديم شكوى في مركز الشرطة ، و اطلب من محاٍم تقديم النصح لك.

عندما تقدم شكوى، يمكن للشرطة وضع تدابير لحماية الشرطة لمنحك األمن..

تشير التقارير إلى بدء عملية قضائية صعبة، والتي ستجعلك تستعيد األوضاع المؤلمة. لذلك، من المهم أن تكوني 
مصحوبًا، وأن تحصل، إن أمكن، على الدعم النفسي.
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Les aplicacions següents corresponen a formes  
d'identificació corporativa del Departament d’Interior 
amb tipografies de cossos 8 i 12 en composició 
horitzontal i centrada, i també en composició vertical 
només per a aquells casos en què l'espai ho requereixi.

Podeu consultar la normativa en el manual, disponible 
en línia a: 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual


