
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق للحصول على تحمن هو المس
 ؟خدماتنا في قضايا العنف اُالسري

االشخاص من ذوي الدخل المنخفض والذين هم ضحايا 
 ول على المساعدهــــــــــــللعنف اُالسري يمكنهم الحص

تعلقه بالعنف في قضايا القانون المدني الم المجانــــــــيه
المســـــــــاعده في ل ( خدماتنا القانونيه ال تشم اُالسري.

القضايا الجنائيه). جميع الذين يتقدمون للحصول على 
مساعدتنا سيتم اخضاع دخلهم المعاشي الى قياسات 

% من 200توى خط الفقر لبيان االستحقاق (بنسبة ــمس
 ط الفقر).الفيدراليه لقياس خ ـــتنادًا الى المقاييساس

وني في قضايا ــــــمصادرنا لدعم برنامج التمثيل القان 
س بإمكاننا تقديم ـــــــــالعنف اُالسري محدوده, فعليه لي

المساعده لجميع طالبيها, بل اننا سنقدم اقصى  جهودنا 
ايا من ال نستطيع تقديم المساعده ـــــــــــــبأن نحيل قض

لتقديم  رىــــــــالت ُأخهم الى محاميين آخرين أو وآاــل
 المساعده لهم . 

  LSNJنبذه عن 
مكتب الخدمات القانونيه لوالية نيو جيرســـي ينسق 

شبكه واسعه من الخدمات القانونيه غير الربـحيه في آل 
انحاء الواليه من خاللها نوفر المــساعده القانونيه 

المجانيه في قضايا القانون المدني لسكان والية نيو 
الذين ليس بإمكانهم تحـــــمل اتعاب  جيرســــي
 المحامي.

اذا آانت لديك مشكله قانونيه وتتـــــــصور ان دخلك 
منخفض لدرجه انك قد تــــكون مستحقًا ألن تكون احد 

،  LSJN LAWموآلينا، الرجــاء االتصال على 
الخدمات القانونــيه لوالية نــيو جيرســـــــي من انحاء 

قــــــم المجاني المباشــــــــــر الواليه، على الر
 ادنـــــــــــاه:  

 يستقبل إتصاالتك من  LSNJالخط المباشر لـ 

 مساءًا 5:30صباحًا وحتى الساعه  8:30الساعه  

برنامج التمثيل القانوني في 
 قضايا العنف اُألسري

نقدم المساعده القانونيه في 
قضايا العنف اُالسري لذوي 

خل المحدود من سكان الد
 والية نيو جيرسي



 

 

 

 

 

 

 

ما هوبرنامج التمثيل القانوني في 
 ؟قضايا العنف اُألسري

ايا العنف ـــــــــبرنامج التمثيل القانوني في قض
وني، ــــــــيوفر التمثيل القان (DVRP)اُالسري 

دني من سكان والية واإلرشاد لذوي الدخل المت
اءه من ــــــــنيو جيرسي الذين يعانون من اإلس

الزوج، احد افراد العائله، أو شخص آخر آبير 
 وال يمكنه دفع اتعاب محامي خاص للدفاع عنه.

ن جميع ـيقدم الخدمه للموآلين م DVRP جبرنام
ساعده ــانحاء الواليه وآذلك يوفر التدريب والم

اتب الخاصه للمحاميين المستمره في قضايا المك
ل ـالذين يقومون بتمثيل الموآلين من ذوي الدخ

 المتدني  بدون مقابل. 

ه، فإن ــــــسمح به اإلمكانات المتاحتبحسب ما 
 يوفر النصح والتوجيه و آذلك DVRPبرنامج 

وني وصوًال الى جلسة اإلستماع ـــالتمثيل القان
تصدار قرار رادع ونهائي، وآذلك متابعة ـإلس

د قه بالقضيه، آالوصايه، مواعيـــاألمور المتعل
نفقة االطفال. زيارة الوالدين، النفقه الزوجيه، و

يون، و موظفونا ــمحامونا، موظفونا اإلجتماع
القانونيون متواجدون دائمًا لمساعدة موآلينا في 

االت ـــــــ. جميع اإلتص DVRPقضايا برنامج 
 واإلستشارات تتم بسرية تامه.

ما ألذي يحميك من العنف 
 اُالسري؟

لتـــجنب العنف قانون والية نيو جيرسي المدني 
اعده القانونيه لضحايا اُالسري يوفر المســــــــــ

يه للعنف أو ـــــــاالساءه اُالسريه. إذا آنت ضح
ك نـــــاءه داخل ُاسرتك، فقد يكون بإمكاـــاإلســ

اســتصدار أمر من المحكمه يردع المسيء اليك 
تك، ـــكنك، مدرســمن االقـــتراب منك، من مس

ـــلك، أو اإلتصــــــــــال بك بأي ـــــكان عمـــم
ـمكنك الحصول على مثل هذا ــطريقه اخرى. ي

 االمر الرادع  إذا آنت:

تبلغ الثامنه عشره من العمر أو آنـــت  •
متحررًا (ال تعيش ضمـــــــن رعـــاية 
والديك) وآان المسيء الـــيك شـــريك 
الزواج، الصيق/الصديقه، الشــــــريك 
اللواطي او الشريكه الســــــــــــحاقيه، 
شــــــــريك السكن، أو أي شخص بالغ 

 يسكن معك أو سبق لكم السكن سويه.

بـــوين لطفل أو ا آنت انت والمسئ أإذ •
 اآثر.

 أذا آنت انت والمسئ ترتبطان بعالقة •

   مواعده.

 و العنف اُالسري؟ما ه
قد يكون العنف اُالسري تحرشًا جسديًا، جنسيًا، 

ــــماذج أو عاطفيًا. االمثله المدرجه ادناه هي ن
ب قانون تجنب ــبحس ًاُاسري ًافعال تعتبر عنفأل

 العنف اًالسري:

دي، مثل ـــــالضرب أو االعتداء الجس •
 ل، الصفع، اللكم، الدفع، أو سحب الرآ

 الشعر.

 السالح، آالسكين أو المسدس.التهديد ب •

التهديدات التي تدفعك الى الخوف على  •
د افراد ــحياتك، أو حياة اطفالك أو اح

 ُاسرتك اآلخرين.

 المضايقه واإلزعاج المتكرر. •

قاء في المنزل او اي ـــإجبارك على الب •
 مكان آخر بصوره قسريه (اإلحتجاز).

ة الجنس أو ــــــــاإلجبار على ممارس •
 .اإلغتصاب

 المطارده والتعقب. •


