
ي للنساء 
يل نسخة من الكتيب القانو�ن ن بادري بت�ن

ية فقط(  ن نجل�ي ي العمر )باللغة الإ
ات �ن  الكب�ي

 : من عىل الرابط التالي
westcoastleaf.org/roads/

ي خطر، 
 إذا كنت تعتقدين بأن حياتك �ن

 إتصىلي عىل رقم الهاتف 1-1-9 للحصول 
عىل المساعدة الطارئة. 

 إذا كنت بحاجة إل 
المساعدة باللغة العربية، 

.”Arabic“ قولي

إذا كانت حياتك معرضة للخطر

تستحق كل إمرأة أن تحصل عىل 
ام.  ح�ت السالمة والإ

ي يتحدثن 
تصال للنساء اللوا�ت أماكن الإ

)ARABIC( باللغة العربية

9-1-1
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 :)VICTIMLINK BC( خط هاتف الضحية
 معلومات وخدمات دعم بلغات عديدة. 

إتصىلي هاتفياً لمعرفة أسماء الأماكن الأخرى 
ي يمكنك الحصول من خاللها عىل 

 ال�ت
 أنواع أخرى من المساعدة. 

1-800-563-0808 : ي
 هاتف مجا�ن

604-836-6381 : هاتف نصي

خط هاتف العنف ضد كبار السن 
والمعلومات )SAIL(: مكان آمن لكبار السن 

للتحدث عن العنف أو إساءة المعاملة 
 ومعلومات عن كيفية الوقاية منها. رقم 

 1-866-437-1940 : ي
 الهاتف المجا�ن

جمة  )من 8 صباحاً إل 8 مساءاً(. خدمة ال�ت
ن إل الجمعة  ثن�ي ي أيام الإ

 الفورية متوفرة �ن
من الساعة 9 صباحاً إل 4 عرصاً. 

 :)LSS( جمعية الخدمات القانونية 
 مساعدة قانونية مجانية وذلك بناءاً عىل 

 طبيعة مشكلتك القانونية ومقدار الدخل 
ن  ن عليه. إذا كنت تحتاج�ي  المالي الذي تحصل�ي

 .”Arabic“ إل المساعدة باللغة العربية، قولي 
 1-866-577-2525 : ي

هاتف مجا�ن

خط هاتف الأزمات التابع لجمعية خدمات 
ي تعرضن للعنف: 

سناد للنساء اللوا�ت الإ
ي تعرضن إل العنف 

 المساعدة للنساء اللوا�ت
ن  ي عالقاتهن الحميمية. بعض المتطوع�ي

�ن
 والكادر العامل يتحدثن بلغات أخرى إضافة 

ن  ثن�ي ية. 1867-687-604 )الإ ن نجل�ي إل اللغة الإ
 إل الجمعة من 10 صباحاً إل 5 مساءاً، 

الأربعاء من 10 صباحاً إل 8 مساءاً(.

جمعية VLMFSS : جمعية خدمات دعم 
ي فانكوفر ومنطقة 

الأرسة المتعددة الثقافات �ف
ستشارة، والمنارصة،  لوير ماينالند: خدمات الإ
والدعم متوفرة بأك�ث من 20 لغة للمهاجرين، 
، والأطفال  ن وأبناء الأقليات العرقية، والالجئ�ي

ي ليست لديهن إقامة قانونية 
والنساء اللوا�ت

ي تعرضن للعنف. الخدمات المقدمة 
واللوا�ت

 مجانية ورسية للغاية. 604-436-1025. 
 vlmfss.ca : ي

و�ن لك�ت الموقع الإ

المعلومات المقدمة حديثة بتاريخ أيار/مايو 2016. 
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