
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

األزمات، وذلك بعد أن وصل إلى علمنا أنھ تم زیران) قامت إدارة الجزء البلدي بتفعیل أنشطة الدعم خالل ح( یونیو  16 الثالثاء یوم في 
 سنة من العمر ناشط في الحیاة االتحادیة في رینكیبي بسبب قیامھ باالعتداء جنسیا على أطفال.  66القاء القبض على رجل یبلغ 

 
ولون في المنطقة ویجیبون إن اإلجراء الخاص لتقدیم الدعم خالل األزمات قد انتھى ولكن ال یزال مضیفي المواطنین ومساعدي الحقل یتج

 على التساؤالت المتعلقة بالجھة التي یمكن أن یلجأ الیھا المرء إذا كان قد تعرض لذلك أو یعرف شخصا تعرض لذلك أو یشعر بالقلق. 
 

 بإمكان مستشار شؤون الوالدین في الدور العائلیة فامیلي ھوسن في رینكیبي تقدم الدعم واإلرشاد عن طریق الھاتف رقم : 
بعد مواعید الدوام المكتبي وفي أیام العطالت یمكن  . 16.00 – 8.00بین الساعة  ما العادیة األسبوع أیام خالل 119 01 08-508

 .000 40 508-08التواصل مع خفارة الخدمات االجتماعیة سوسیال شورن على الرقم  
 

 ھل تشعر بالقلق حول األمور التي عایشھا طفلك؟
 

طة على الھاتف  إذا كنت تعتقد أن طفلك تعرض لجریمة، في ھذه الحالة اعتداء جنسي، اتصل بالشر بالغ عند الشرطة  •
 ). 112(في حالة الخطر الطارئ اتصل دائما بالرقم  14 114رقم 

 
أیام األسبوع  في  119 01 508 08أن یقدم الدعم واإلرشاد، اتصل بالرقم  یمكن  ھوسیتالبیت العائلي فامیلي  •

بخفارة الخدمات االجتماعیة سوسیال شورن  وبعد الدوام المكتبي وفي أیام العطالت اتصل  16 – 8العادیة الساعة 
 .000 40 508 08على الرقم 

 
ً أیبالنسبة لطفل فبإمكانك  ذا كنت تشعر بالقلقإ إدارة الخدمات االجتماعیة سوسیال شنستن • التواصل مع وحدة االستقبال   ضا

 .968 01 508لشؤون األطفال والشبیبة في إدارة الخدمات االجتماعیة سوسیال شنستن على رقم الھاتف 
 

سنة. إذا كنت تشعر بالقلق أو إذا كنت بحاجة   23للشبیبة الذین تقل أعمارھم عن  نومس موتاجننجدعیادة الشبیبة أونج •
دومس موتاجننجن وذلك في أیام األسبوع العادیة ما بین جللتحدث مع شخص فبإمكانك أن تتواصل ھاتفیا بعیادة الشبیبة اون

 .36020 123 08على الرقم  16 – 8الساعة 
 
صل  اا كنت تشعر بالقلق وبحاجة أن تتحدث عن األمور التي عایشتھا فبإمكانك أن تتو إذ الحقليمساعدین العمل االجتماعي  •

 . 17 – 9في أیام األسبوع العادیة ما بین الساعة  89 010 508 08على الرقم  معھم ھاتفیا
 

 جھات أخرى بإمكانھا أن تجیب على األسئلة وتقدیم المساعدة
 

 بإمكان الممرضة العاملة في مركز رعایة الطفولة بي في سي اإلجابة على األسئلة المتعلق بصحة وتطور طفلك.  
 ، ھاتفرعایة الطفولة بي في سي شیستا  زمرك، 08 399 123 – 08، ھاتف مركز رعایة الطفولة بي في سي رینكیبي

08-123 409 40 
 

سنة من العمر الذین تظھر   18االستشارات والمعالجة لألطفال والشبیبة إلى حد  األولیة عیادة األمراض النفسیة ضمن الرعایة 
 علیھم عوارض مبكرة بالشعور بسوء الحال نفسیا.

للرعایة الصحیة  وعیادة أنوار   16 16 650-08، ھاتف على سبیل المثال عیادة الرعایة الصحیة لألطفال والشبیبة شیشتا 
 .08 495 121-08، ھاتف ي شیستافوالشبیبة  لألطفال

 
 . عیادة الرعایة النفسیة لألطفال والشبیبة مع الرعایة والمعالجة على مستوى تخصصي.710 60 410-08، ھاتف بریما جارفا

 
.یمكن التواصل مع   24 – 14، تعمل بشكل باحث في جارفا وبالتركیز على رینكیبي، أیام الجمعة والسبت الساعة خفارة الشبیبة

 .680 43 509-08خفارة الشبیبة في جارفا على رقم الھاتف 
 

Arabiska 

 2020 الدعم خالل األزمات في رینكیبي خال ل شھر یونیو (حزیران)
 الیھا  تتوجھ أن یمكنك  جیدة تواصل جھات عن معلومات مع

             2020 )حزیران( یونیو   شھر التحدیث 



جریمة أو كانوا شاھدین على وقوع جریمة. بإمكان الشبیبة وأولیاء األمور الحصول على ل تعرضوا الذین  للشبیبةلدعم ا  مركز
 محادثات الدعم واالستشارة ومساعدة عملیة. 

 stodcentrum.nord@stockholm.se ،08-48 508 015التواصل: 
 

 12 – 9ا الخط الھاتفي مفتوحا في أیام األسبوع العادیة ھذ یكون . 111 116: المجتمع) لألطفالھاتف خفارة (حق الطفل في 
 .21 – 14األحد الساعة  –وفي أیام السبت  21 – 14و 
 

 12 – 9في أیام األسبوع العادیة یكون الخط مفتوحا  ،50 50 150-077: ألطفالعن اھاتف خفارة (حق الطفل في المجتمع) 
 

 ؟خالل فترة طفولتك لالعتداء تعرضت ھل    
 

(في الحاالت   114 14جریمة، في ھذه الحالة االعتداء الجنسي اتصل بھاتف الشرطة ل تعرضت  إذابالغ عند الشرطة  •
 ).112الطارئة اتصل دائما بالرقم 

الشرطة في أسرع وقت ممكن ولكن یمكن أن تقوم بالتبلیغ عن الجریمة حتى لو من الجید أن تقوم بالتبلیغ عن االعتداء إلى 
  مضت فترة طویلة على وقوعھا.

         
سنة. إذا كنت تشعر بالقلق أو إذا كنت بحاجة   23للشبیبة الذین تقل أعمارھم عن  نومس موتاجننجدعیادة الشبیبة أونج •

للتحدث مع شخص فبإمكانك أن تتواصل ھاتفیا بعیادة الشبیبة اونجدومس موتاجننجن وذلك في أیام األسبوع العادیة ما بین 
 .36020 123 08على الرقم  16 – 8الساعة 

 
ال مانع من االنتظار قبل طلب الرعایة حتى تشعر أنك جاھز لذلك، بالرغم  تأخرا.من المستحیل أن یكون طلب الرعایة م •

من مرور فترة طویلة على وقوع االعتداء. من المستحیل أن یكون التعامل بالخبرة المستمدة من جریمة اعتداء جنسي أمرا  
اعدة والتحدث عن جریمة االعتداء .  ھناك العدید من األشخاص من الذین یریدون أو ال یجرؤون على طلب المسمتأخرا

الجنسي بالرغم من أن الجریمة ال زالت تؤثر على حیاتھم. من المھم طلب المساعدة إذا الحظت أن االعتداء یؤثر على 
 حیاتك أو حیاتك الیومیة.  

 
للحصول على المساعدة عندما یحتاج الشخص البالغ إلى المساعدة تواصل مع عیادة الطبیب المنزلي التي تتبع لھا  •

والمعالجة المتعلقة باالعتداء الجنسي الذي وقع خالل فترة الطفولة. إذا تبین أن المشكالت كبیرة للغایة فإن عیادات الطبیب 
ت التواصل مع عیادة الطبیب إلى الرعایة التخصصیة. معلوما –بعد تقییم محترف للحالة   -المنزلي تقوم بتحویل الشخص 

 se.117المنزلي موجودة في موقع اإلنترنت 
 

ستجد المزید من المعلومات والروابط المؤدیة إلى منظمات یمكن   se.117في موقع القطاع على شبكة اإلنترنت  •
 الدعم للشخص الذي تعرض لجریمة  أن تقدم 

 

https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/overgrepp-och-sexuella-
trakasserier/valdtakt-sexuella-overgrepp-och-andra-sexualbrott/ 
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	 من المستحيل أن يكون طلب الرعاية متأخرا. لا مانع من الانتظار قبل طلب الرعاية حتى تشعر أنك جاهز لذلك، بالرغم من مرور فترة طويلة على وقوع الاعتداء. من المستحيل أن يكون التعامل بالخبرة المستمدة من جريمة اعتداء جنسي أمرا متأخرا.  هناك العديد من الأشخاص م...
	 تواصل مع عيادة الطبيب المنزلي التي تتبع لها للحصول على المساعدة عندما يحتاج الشخص البالغ إلى المساعدة والمعالجة المتعلقة بالاعتداء الجنسي الذي وقع خلال فترة الطفولة. إذا تبين أن المشكلات كبيرة للغاية فإن عيادات الطبيب المنزلي تقوم بتحويل الشخص -  بع...
	 في موقع القطاع على شبكة الإنترنت 117.se ستجد المزيد من المعلومات والروابط المؤدية إلى منظمات يمكن أن تقدم الدعم للشخص الذي تعرض لجريمة
	https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/overgrepp-och-sexuella-trakasserier/valdtakt-sexuella-overgrepp-och-andra-sexualbrott/
	تم تجميع المعلومات من قبل إدارة الجزء البلدي في رينكي  - شيستا
	Sammanställt av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningstart.stockholm/rinkeby-kis

