
مركز جالواي ألزمة االغتصاب

جالواي ألزمة االغتصاب یوفر الخدمات و المشورة الممتازة لإلناث و الذكورالذین نجوا من االعتداء الجنسي و العنف  مركز
و .  بخدماتنا لربما عانوا من االعتداء الجنسي على الطفل أو االغتصاب أو االعتداء الجنسيتمتعونیو الناجون الذین . الجنسي

.1984م یزل المركز في عملھ منذ عام ل

:بإجبارشخص خالفا لرغبتھ,  یمكن أن یتضمن االعتداء و سوء المعاملة أیا من األمور التالیة أو كلھا
.   أن یجبرعلى المشاھدة أو االستماع إلى المواد اإلباحیة-
.   أن یجبرعلى شھادة األفعال الجنسیة-
.   أن یلمس بطریقة جنسیة-
.   لمس األعضاء التناسلیة أو أن یجبر على لمس األعضاء التناسلیة-
  ممارسة الجنس عن طریق الفم، أو أن یجبر على أداء ممارسة الجنس عن طریق الفم -
.   االغتصاب ھو إدخال إصبع أو شيء أو قضیب في الشرج أو المھبل-

ء الجنسي تأثیرات عمیقة و طویلة األمد على شخص  و خاصة عندما و یمكن أن تكون لجمیع أشكال العنف الجنسي و االعتدا
  :و یمكن أن تتضمن التأثیرات أي أو جمیع ما یلي.  عاناه كطفل

صعوبات في العالقات  و خاصة في العالقات الجنسیة  -
اضطراب النوم  و الكوابیس  و االسترجاع  -
التفكیر في العنف الجنسي كل الوقت  -
ي المخدرات أو أشكال اإلدمان األخرى في محاولة تخدیر األلم تعاط -
الشعور بالغضب الشدید و الحزن و العار  -
أو إیذاء النفس/ مشاعر انتحاریة  و  -

و من أعمالنا تعلیم . ھناك كثیر من األساطیر حول العنف الجنسي و االعتداء الجنسي یمكن أن تمنع الناجین من طلب المساعدة
.ور عن ھذه األساطیرالجمھ

على سبیل المثال، من األسطورة الرائجة ھي أن الشخص الذي عانى من االعتداء الجنسي من الالزم أنھ قد قام بشيء لجذب 
و من الحق أن كیفیة ارتداء شخص أو معاملتھ ال تعطي أحدا حق االعتداء الجنسي . المعتدي، مثال طریقة االرتداء أو المعاملة

.علیھ
.  و لن یصلح أبدا"  البضائع المتلفة"أسطورة أخرى ھي أن الشخص الذي عانى من االعتداء الجنسي أو االغتصاب یعتبر و 

ھذه أیضا غیر صحیحة، كما قد رأینا الناجین یحسنون حیاتھم بالدعم  و المساعدة  و یصبحون أكثر قوة و سعادة مما كانوا علیھ 
. العار معاناة االعتداء الجنسي بل من العار ھو ممارسة االعتداء الجنسيفإنھ لیس من . قبل االعتداء الجنسي

و .  و یرجى االتصال بنا إذا عانیتم من العنف الجنسي أو االعتداء الجنسي و تودون الدعم المتوفرفي ما أثر على حیاتكم
.مستشارونا الخبراء سیستمعون إلیكم و یقدمون الدعم لكم

.ة األولى التعرف على حیاتكم الحالیة و مدى تأثیر الحادث على حیاتكم  و نوعیة دعمكم المنشودو من أھدافنا في الدور

و قائمة االنتظار للحصول على المشورة  طویلة المدى ھي في .  متوفرة على الفور) ان-خدمة دراب(لالیصال  و خدمتنا
. أشھر6 -5المعدل لمدة 

.و بوسعنا أن نوفر مترجمین لكم



. نحن نكلف العمالء أدنى مبلغ دوریا اعتمادا على وسعھم. نا االستشاریة ھي الخدمة أقل تكلفةو خدمات

  :الخدمات األخرى التي نقدمھا
مجموعات الدعم 
و نشر الوعي  المنعبرنامج التعلیم و 

المساعدة
الخدمات المرافقة مثل الشرطة و المحاكم

.نونیة للعمالءالعیادة القانونیة التي تقدم المشورة القا
. لطالبي اللجوءةمخصصعیادة 


