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بدرفتاری خانگى – آيا به کمک نياز داريد؟
بدرفتاری خانگى عبارت است از هر گونه حادثه اى مربوط به رفتار تهديدآميز ،خشونت يا بدرفتارى بين بزرگساالنی که با هم
رابطه اى دارند يا داشته اند ،بين اعضاى خانواده ،يا بين ساير افرادى که در يک منزل/خانواده زندگى مى کنند يا زندگى کرده اند
بدون در نظر گرفتن جنسيت يا گرايش جنسى آنها.
بدرفتاری خانگی ممکن است برای هر کسی در هر زمانی پيش آيد .هم مردان هم زنان ممکن است بدون توجه به اينکه با چه
کسی زندگی می کنند و چه رابطه ای با آن شخص دارند در معرض آن قرار بگيرند .اگر مجبوريد با چنين رفتاری سر کنيد ،چه
به عنوان قربانی چه شاهد ،حائز اهميت است که بدانيد می توانيد درخواست کمک کنيد .همه در برابر بدرفتاری خانگی بدون در
نظر گرفتن وضعيت مهاجرتشان حق محافظت دارند.

بدرفتاری ممکن است به شکلهاى مختلف بروز کند:
•
•
•
•

بدرفتارى فيزيکى؛ کتک زدن ،لگد زدن ،حمله با سالح يا بدون سالح ،اقدام به خفه کردن يا چاقو زدن
بدرفتارى جنسى؛ تجاوز جنسى ،برقرارى رابطه جنسى اجبارى ،اجبار به تماشا يا شرکت در فيلم يا تصاوير مستهجن
(جنسى( ،جلوگيرى از دسترسى به وسايل پيشگيرى از آبستنى
بدرفتارى عاطفى و شفاهی؛ تهديدها (شامل تهديد به قتل ،تهديد به جلوگيری از دسترسی به فرزندان يا تهديد به اخراج
از کشور) ،خسارت به اموال ،داد و فرياد کردن ،ارعاب ،تحت سلطه در آوردن
بدرفتارى مالى؛ از پرداخت غذا و پول امتناع کردن

اگر در معرض بدرفتارى قرار داريد ،به خاطر داشته باشيد:
•
•
•
•
•
•
•

تقصير شما نبوده است که مورد بدرفتارى قرار گرفته ايد
گزارشهاى مربوط به بدرفتاری خيلى جدى گرفته مى شود
می توانيد صرفا اطالعات دريافت کنيد ،نيازی نيست اقدامی انجام دهيد
قانون مى تواند از شما در برابر شخص بدرفتار محافظت کند ،مثال از طريق اقدام حقوقى
ممکن است شما را همراه با کودکانی که با شما هستند فورا به يک محل امن منتقل کرد
اطالعاتى که مى دهيد محرمانه نگه داشته مى شود و بدون رضايت شما هيچ اقدامى صورت نخواهد گرفت
ممکن است بتوانيد مستقال درخواست پناهندگى کنيد و بسته به شرايط شما ،همچنان مى توانيد حمايت مالى را از
سازمان امور مرزی بريتانيا ( )UK Border Agency - UKBAدريافت کنيد .سازمان  UKBAبرای کسانی که
از قبل حمايت دريافت می کرده اند سياست قوی و حفاظتی نسبت بدرفتاری خانگی دارد

می توانيد بدرفتاری را به مراکز ذيل گزارش کنيد:
• راهنماى تلفنى خشونت خانگى ،پليس ،پزشک ،بازديدکننده بهداشت ،يا گروه حمايت محلی خود
• يکی از سازمان های پناهندگی در ناحيه شما مانند اداره پناهندگان شمال انگلستان ( North of England Refugee
 ،)Serviceاقدام پناهندگان  ،(Refugee Action) ،شوراى پناهندگان ) ، (Refugee Councilشورای
پناهندگان اسکاتلند ) (Scottish Refugee Councilيا شورای پناهندگان ويلز ).(Welsh Refugee Council
 اگر مايل باشيد می توانيد درخواست کنيد با يک مددکار زن و يا با يک مترجم شفاهی زن صحبت کنيد .
 اطالعاتی که ارائه می دهيد محرمانه باقی خواهد ماند .
سايرمطالب منتشره شورای پناهندگان در سايت  www.refugeecouncil.org.ukقابل دسترس است
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 اين سازمانها ممکن است مجبور شوند، اگر شما يا فرزندانتان در معرض خطر فيزيکی فوری قرار داشته باشيد
.قضيه شما را به کسی بگويند

:براى دريافت کمک به مراکز ذيل تماس بگيريد
 ساعته خشونت خانگى24 راهنماى تلفنى رايگان سراسرى: انگلستان و ويلز
(England and Wales: Freephone 24 hour National Domestic Violence Helpline)
0808 2000 247
(Scotland: Scottish Domestic Abuse Helpline) راهنمای تلفنی بدرفتاری خانگی اسکاتلند: اسکاتلند
0800 027 1234
ممكن است الزم باشد مدتى منظر بمانيد تا.  لطفا ذکر کنيد به چه زبانى حرف مى زنيد،اگر به زبان انگليسى حرف نمى زنيد
 شماره تلفن خودتان را بدهيد و بعدا يك مشاور يا، يا می توانيد بگوييد به چه زبانى حرف مى زنيد،مترجم شفاهى را پيدا کنند
.مترجم به شما تلفن خواهد کرد
999 (Police -emergency( )پليس (اورژانس

:مشخصات تماس سازمانهای پناهندگان
North of England Refugee Service Head Office (North East) www.refugee-org.uk
2 Jesmond Rd West
Newcastle upon Tyne NE2 4PQ
Tel: 0191 245 7311
Refugee Action Head Office (East Midlands, North West, South Central, South West)
www.refugee-action.org.uk
Victoria Charity Centre
11 Belgrave Road
London SW1V 1RB
Tel: 020 7654 7700
Refugee Council Head Office (London, East of England, West Midlands, Yorkshire &
Humberside) www.refugeecouncil.org.uk
PO Box 68614
London E15 9DQ
Free advice line: 0808 808 2255
Tel: 020 7346 6700
Scottish Refugee Council Head Office (Scotland) www.scottishrefugeecouncil.org.uk
5 Cadogan Square
(170 Blythswood Court)
Glasgow G2 7PH
Tel: 0141 248 9799
Freephone: 0800 0856 087
Welsh Refugee Council Head Office (Wales) www.welshrefugeecouncil.org
Phoenix House
389 Newport Road
Cardiff CF24 1TP
Tel: 02920 489 800
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