
 يحدث قد متى
 اعتقال؟

 
 أحد لدى كان إذا األسري، العنف لحوادث بالنسبة

 بأن لالعتقاد محتمل سبب  (NYPD) نيويورك شرطة ضباط
 على التعرف محاولة الضابط على يجب ،ارتكبت قد ما جريمة
 عند: هذا يحدث .واعتقاله الجريمة مرتكب

 

 جناية ارتكاب 

 حماية أمر انتهاك 

 جنحة ارتكاب 

 الشرطة. ضابط وجود في اعتداء حدوث 
 

 حدوث عند أو ،جنحة على تنطوي التي الحاالت في
 وقوع في الضحية ترغب وال ،شرطة ضابط وجود في اعتداء

 ومع االعتبار. في الضحية رغبات أخذ للضابط يجوز االعتقال،
 الضابط. تقدير حسب االعتقال إجراء باإلمكان يزال ال ذلك،

 
 بعضهما األسرة أفراد من كثرأ أو اثنان يتهم عندما

 التعرف الشرطة ستحاول أسري، اعتداء جنحة بارتكاب البعض
 العملية هذه تتضمن واعتقاله. األساسي الجسدي المعتدي على
 بالضحية، لحقت التي اإلصابات مثل مختلفة عوامل تقييم

 يتصرف كان ومن الشخصيات، وتاريخ الموجهة، والتهديدات
 النفس. عن دفاعا  

 

 240,000 من أكثر وتساعد NYPD تجيب
 المنزلي بالعنف يتعلق "911" عبر اتصال

 سنوياً.

 
 

 ومنطقة مركز كل في نيويورك شرطة لدى
 العنف أعمال منع ضباط (PSA) خدمات

 تدريبهم تم للضحايا ومناصرون األسري
  األسري. العنف ضحايا لمساعدة خصيصاً 

 تنتظر. ال
 اليوم. المساعدة اطلب

 مناصري أو األسري فلعنا منع بضباط لتصا
 التابع PSA أو المحلي المركز في لضحاياا

 لها.

 ".911" على اتصل الطوارئ، لحاالت

 www.nyc.gov/nychope زيارة يرجى
 على نيويورك مدينة في األسري للعنف الساخن بالخط اتصل

 ساعة: 24 مدار
(4673 HOPE-621 (800) 1) 
 1 (866) 604-5350 النصي: الهاتف

 
 

 

 

 

 العنف
 األسري

 للشرطة يمكن كيف
 المساعدة

 العنف مشكلة تواجه هل
 ؟األسري



 
 
 

 العالمات. اعرف
 اليوم. المساعدة اطلب

 
 أسرتك: أفراد أحد أو حياتك شريك يقوم هل

 

 أمر؟ ولي)ة( أو حياة، شريك)ة( أو كزوج)ة(، بانتقادك 

 إحراجك؟ أو بإذاللك 

 المفرطة؟ بالغيرة أو تملكي نحو على بالتصرف 

 أو أسرتك أفراد أو األليفة حيواناتك أو أطفالك أو بإيذائك بالتهديد 
 أصدقائك؟

 واألصدقاء؟ األسرة زيارة من بمنعك 

 مفاجئ؟ نحو على بغضب بالتصرف 

 ممتلكاتك؟ رمي أو بتدمير 

 الحسابات مثل المشتركة األصول إلى وصولك برفض 
 المركبات؟ أو االئتمان بطاقات أو المصرفية

 المحاسبة على وإجبارك المالية الشؤون جميع على بالسيطرة 
 تنفقه؟ ما على

 أطفالك؟ على أو عليك للسيطرة التالعب أو التخويف باستخدام 

 ذلك؟ في ترغب/ترغبين متى السفر من بمنعك 

 التعليم؟ استكمال أو عمل، على العثور من بمنعك 

 أو النوم أو باتالمشرو أو الطعام على الحصول من بحرمانك 
 الطبية؟ الرعاية أو الدواء

 ،عضك؟ أو دفعك، أو ركلك، أو صفعك، أو لكمك، أو بضربك 

 عليك؟ الجنسي باالعتداء 
 

 تكون فقد األمور، هذه من أي عليك انطبق إذا
 األسري. للعنف ضحية

 

 
 
 
 
 

 على: مساعدتك للشرطة يمكن
 

 آمن. منزل أو مأوى في األمان بر إلى الوصول
 
 

 يتوقف لكي قانوني أمر وهو ،حماية أمر على الحصول
 أطفالك. و/أو أنت تهديدك أو إيذائك عن معتديك

 
 القانونية، والمشورة الطبية، الرعاية على الحصول

 حاالت في السكن ونقل االجتماعية، الخدمات وإعانة
 لك االستشاري والدعم األزمات، في والتدخل الطوارئ،
 وألطفالك.

 
 أمان. خطة وضع

 
 

 لمنزلك.  أمني مسح إلجراء ضابط إرسال
 

 .مجاناً  أقفالك تغيير ترتيب

 نيويورك شرطة تساعد

 العنف ضحايا من اآلالف
 األسري

 عام. كل نيويورك مدينة في

 

 
 

 

 
 ما شخص يتصل عندما

 بالشرطة
 

 عنف عن لإلبالغ بالشرطة آخر شخص أو أنت تصلتا إذا
 حضورنا. تطلب لم لو حتى ،التحقيق علينا يجب أسري،
 أننا: يعني وهذا

 
 الذين اآلخرين أيضا   وسنقابل  خاصة. مقابلة معك سنجري .1

 حدث. ما شاهدوا ربما
 

 يمكنك .أسري حادث تقرير يسمى الحادث عن تقريراً  سنعد .2
 لست أنك من الرغم على حدث، ما حول بيان وتوقيع كتابة
 .بذلك ملزماً 

 
 واألضرار بالضحية، لحقت إصابات ألي صوراً  سنلتقط .3

 الرسائل )مثل التهديدات ورسائل بالممتلكات، لحقت التي
 غير أو االجتماعي التواصل وسائل منشورات أو النصية
 بالحادث. المتعلقة ذلك(

 
 من الداخلي الجزء )انظر الضرورة عند ،باالعتقال سنقوم .4

 المنشور(
 

 .األسري الحادث تقرير تقديم بعد معك سنتابع .5
 

 المساعدة. اطلب تنتظر. ال العالمات. اعرف


