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ي مركز  ة المنارصةخدم
 
ه ألزمات االغتصابإف  (Edinburgh Rape Crisis Centre) دنبر

   ولئكألالدعم والمعلومات المستقلة 
.  بي    يتنقلون الذين/ يتنقلن اللوات  طة والمحاكم بعد العنف الجنس   إجراءات الشر

 

ه ألزمات االغتصاب  حول مركز ادنبر

ن دعم الناجيات
ّ
. نحن نتفهم تأثي  الصدمة الناجي   / نحن نؤمن ونستمع ونمك ونشارك الرأي  النفسية من العنف الجنس 

 القائل بأن العنف الجنس  هو دائم
 
 أبد ة/الناج   وليس خطأ الناجي ناةخطأ الج ا

 
 . ا

 

 المنارصة؟يتم تقديم لمن 

   
طة باعتداء جنس  أو اغتصابالناجيات اللوات    إبالغ الشر

 
/الناجون الذين أبلغوا أو يرغبون ف  أبلغن أو يرغي  

 12من العنف الجنس  فوق سن  ونالناج/ الناجيات 

 ذلك النساء المتحوالت( واألشخاص غي  الثنائيي   والرجال المتحول  
 
 و جميع النساء )بما ف

 
 ن جنسيا

 لون، بمن فيهم الرجال، اليات/الناجالناج  
  (VRIبإفادة عي  مقابلة مسجلة بالفيديو ) لونيدذين ال/ يدلي    وات 

 يهتم بدعمك التخاذ القرارات المناسبة لكتهتم/ المنارصة إىل جانبك و  عامليقف ة/ عامل فقت

 

 

ة ألزمات االغتصاب ما يلي   :تشمل خدمات مركز إدنبر

 لوجه 
 
  وجها

 الدعم العاطف 

 عي  دعم ال  
وت  يد اإللكي   الي 

 الفيديو عي   دعمال 

 األيام السبعة الماضيةن/تعرضدعم األزمات لمن تعرض  
 
 وا لالغتصاب أو االعتداء الجنس  ف

 يتنقلن  اتللناجي –لمنارصة ا  
طة والمحكمة يتنقلونالذين  الناجي   / اللوات    إجراءات الشر

 
 ف

 وع  خدمتنا المتخصصة لمجتمعات السود واألقليات العرقية هو (SIAاس اي ايه ) مشر

  وعمشر ( ستارSTAR )ال يافعاتلل /  
اوح أعمارهم بي   الاليافعي   لوات   عام 18و  12ذين تي 

 
 ا

   وعنا لمنع العنف الجنس  مشر

 

 :تقدم خدمة المنارصة لدينا

  ورسي  
  نظام العدالة الجنائية  الناجي   / المنخرطات اتللناجي النفسية بالصدمات ُملم  دعم مجات 

 
المنخرطي   ف

طة والمحاكم(  )الشر

 طة والمحاكم  مساحة الستكشاف خياراتك وفهم إجراءات الشر

  ال اتالمتخصص تالعامال  
  فهم نظام العدالة يمكنهالعاملي   المتخصصي   الذين / نيمكنهلوات 

 
م مساعدتك ف

 الجنائية وحقوقك

  طة والمحاكم ةمستقلخدمة  عن الشر
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 :المنارصة ة/عامليمكن لعامل

  والعمل  قبل  
طة وإجراءات المحكمةتقديم الدعم العاطف  طة وتحقيقات الشر  وأثناء وبعد: إبالغ الشر

 كل مرحلة  
 
ع  والمحاكمة، مع ضمان فهمك لما يحدث ف

طة والطب الشر ح إجراءات الشر  رسر

  طةأن يكون  معك عندما تدىل  بإفادة للشر

  ع   عند معك أن يكون
 فحص الطب الشر

  مواعيد المحكمة معك حضور 

 المحكمةمعك أثناء اإلدالء ب أن يكون  
 
 الشهادة ف

  طة والمحكمة  نيابة عنكبالاالتصال بالشر

  طة عن حادثة عنف جنس  أو إخبار  نيابة عنكبال ناةعن جالشر

 

 

 :المنارصة سوف ة/عاملعامل

 

 مع انهعل رسية ما تناقش ظيحاف/ حافظت 
 
 ا

  /ة بالموضوعقراراتك المُ تيح لك اتخاذ يتتيح  لم 

  /أن وجهة نظرك يتم تأكد من يتتأكد .  االستماع لها والتعامل معها بشكل كل 

 

 :يقوم عامل المنارصة بما يلي تقوم/ لن 

 

 تفعل ماذا تفعل إخبارك/  ي  

 الضغط عليك التخاذ أي قرار 

 

 

 يقرر ما هو مناسب لكتقررين/ ، وأنت وحدك من و عدمه هو خيارك الشخصي إلبالغ أاإن 

  الماضية." السبعة األيام خالل لالعتداء تعرضت لقد "

   نا ب /اتصلاتصل  
   الدعم لتلف 

 
   لك المتاحة الخيارات استكشاف ف

 
طة، بإبالغ قمت إذا  ممكن.  وقت أقرب ف  فعليهم الشر

   دليل أي جمع
  وتك لم إذا  بشعة.  تتلف األدلة هذه ألن الفور  عل جنات 

/تكن ت 
ً
  متأكدة

 
 اآلن، حت   اإلبالغ قرار  من متأكدا

 الخدمات لهيئة التابعة  )SARCS(اس س   ار  ايه اس - الجنس   لالعتداء االستجابة تنسيق بخدمة االتصال فيمكنك

   الوطنية الصحية
 
 24 )مفتوح 88 88 0800148 الرقم عل (Scotland NHS) سكوتالند  اس اتش ان - اسكتلندا  ف

   أيام 7 ساعة،
 
ع   الطب فحص خدمة عل للحصول األسبوع(، ف

   المستقلة الشر
 
 يمكنهم الحادث.  من أيام 7 غضون ف

، 26 لمدة أدلتك تخزين
 
  يمنحك مما  شهرا

 
طة.  إىل الذهاب بشأن قرار  التخاذ  الوقت من مزيدا  عل المزيد  ي/اقرأ اقرأ الشر

:www.nhsinform.scot/SARCS 

 

 . ض النظر عن وقت حدوثهماذا لو حدث ذلك منذ وقت طويل؟" يمكنك اإلبالغ عن اعتداء جنس  بغ"

؟" نعم. قد يكون من الصعب االنسحاب من العملية ولكن هذا ممكن. اتصل  "   تغيي  رأت  
بنا للحصول  /اتصلهل يمكنت 

 . عل مزيد من المعلومات

طة"   أريد إبالغ الشر
وك لك  أمر  قرار اإلبالغإن ! فعل ذلك " ليس عليك. ال أعتقد أنت   بالكامل. مي 

http://www.nhsinform.scot/SARCS
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 ةمتأكد"أنا فقط لست 
 
 اإلبالغ عن اغتصاب أو اعتداء جنس  قرار  ." ُيعد

 
 مهم ا

 
  أن ا

 
  غي  متأكدة/ وال بأس ف

تكون غي  تكوت 

 advocacy@ercc.scot بنا للحصول عل مزيد من المعلومات /اتصلمتأكد. اتصل  

 

 

 جهات االتصال

  
 
ة، مركز أزمات االغتصاب ف ة  17إدني  مونت كريسنت، إدني  ي المسجل)رقم  EH7 4HX كلي   (SC006208 المرجع الخي 

www.ercc.scot 

Edinburgh Rape Crisis Centre, 17 Claremont Crescent, Edinburgh EH7 4HX (Registered Charity 

Ref. SC 006208) 

  
وت  إىل أي خدمة من  للوصول advocacy@ercc.scotعل للحصول عل دعم المنارصة، يرج  إرسال بريد الكي 

 خدماتنا

 07966 067 301: هاتف المحمولرسالة وسنعاود االتصال بك. ال /اتركواترك    9437 556 0131عل /اتصلاتصل  

  اسكتلندا 
 
 مساًء حت  منتصف الليل يومي 6من الساعة  02 03 01 08088خط المساعدة ألزمة االغتصاب ف

 
 ا
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