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   ضاھجإلا
 نیضرعتتس كنإ وأ ضاھجإلل ِ◌تضرعت دق كنأ ًادكؤم نوكی امدنع ثدحیس ام تامولعملا هذھ لوانتت
 ةقرو ةءارقب كیلع ،كیدل ضاھجإلا صیخشت متی مل نكل نیفزنتو ملألاب نیرعشت تنك اذإو .ضاھجإلل
 .لمحلا نم ةركبم ةلحرم لالخ فیزنلاو ملألا ناونعب تامولعملا

 يذلا يركسلا لثم مألا ىدل ةیبطلا لكاشملا ضعب دوجو نإ
 دق ةیقردلا ةدغلا لكاشم وأ ةیفیللا ماروألا وأ ةرطیسلل عضخی ال
 ةردانلا ةیبطلا تالاحلا ضعب نإ .ضاھجإلا لوصح ىلإ يدؤت
 ءاسنلا نإ .ضاھجإلا يف اًضیأ بِّبست دق مدلا رثخت ىلع رثؤت يتلا
 نأ بجی رثكأ وأ ةیلاتتم ضاھجإ تالاح ثالثل نضرعتی يتاوللا
 .ةیبطلا تالاحلا هذھ نھیدل ناك اذإ ام ةفرعمل صحفلل نعضخی

  ؟ضاھجإلا بُّنجتل يلعفت نأ كنكمی ام
 لیدعتو ،نیخدتلا نع عانتمإلاو ةماعلا كتحصب ءانتعإلا كیلع
 ناكمإلا ردق بُّنجتو لوحكلا بُّنجتو ،نییفاك نم نیلوانتت ام ةیمك
 ،ةداعلا يفو .ةیدعُم ةریطخ ضارمأب نیباصملا نیرخآلاب كاكتحإلا

 ثالث ضاھجإلل تضرعت اذإ نكل اًیعیبط يلاتلا لمحلا نوكیس
 .تاصوحفلا نم دیزملا ءارجإب حصنیف ةیلاتتم تارم

  ؟ضاھجإلا صیخشت متی فیك
 ؛ضاھجإلا نم ةفلتخم لحارم يف ةیبطلا ةیانعلا ءاسنلا بلطت
 لاز ام نوكی ىرخأ تارم يفو مت دق ضاھجإلا نوكی اًنایحأو
 ،)فیزنلاو ملألا لثم( ضارعألا نم طیلخ كانھو .ھتایادب يف
 لیلاحتو ةیتوصلا قوف ام تاجوملا تاصوحف ،تاصوحفلا جئاتن
 نیضرعتت كنإ وأ تضرعت دق تنك اذإ ام دكؤت يتلا مدلا
 لالخ فیزنلاو ملألا ناونعب عئاقولا ةحفص يعجار( ضاھجإلل
 لمتكُم ھنإ ىلع ضاھجإلا صَّخُشیو .لمحلا نم ةرِّكبُملا لحارملا
 :تئاف ضاھجإ ھنإ وأ لمتكم ریغ وأ
 لمحلا جیسن لك حرطو ریرمت دنع ًالمتكم ضاھجإلا نوكی  •
  جیسن نم ضعب حرطو ریرمت دنع لمتكم ریغ ضاھجإلا نوكی  •
 محرلا لخاد ھنم ضعب ءاقب عم نكل لمحلا   
  مل جیسنلا نكل ومنلا نع لمحلا فقوتی دنع ًاتئاف ضاھجإلا نوكی  •
 .محرلا يف "سیك" كانھ لازی امو حرُطی وأ رمی   

 ضاھجإلا لوح
 يھتنیو ومنلا نع لمحلا فقوتی امدنع ضاھجإلا ثدحی
 ءاسنلا ضعب رعشت .مسجلا نم لمحلا جیسن جورخ يف رمألا
 ةیرھشلا ةرودلا ملأ قفاُری يذلاب ھیبش ملأو تاُصلقتلاب
 .يلبھم فیزن تالاحلا مظعم يف لصحیسو

 دقو لمحلا نم ىلوألا عیباسألا لالخ اًدج عئاش ضاھجإلا نإ
 نملعی يتاوللا نم ءاسن ةسمخ لك نم ةدحاو نإ تاساردلا تنَّیب
 ،لمحلا نم ٢٠ عوبسألا لبق ضاھجإلل نضرعتی لماوح نھنإ
 ىلوألا ١٢ـلا عیباسألا يف ضاھجإلا تالاح ةیبلاغ ثدحتو
 .لمحلا نم

 ءاسنلا ضعب نأل ریثكب رثكأ وھ ضاھجإلل يلعفلا لدعملا نإ
 .لماوح نك نھنإ نھكاردإ نود اًذج رِّكبم ضاھجإل نضرعتی

 تاصوحف كانھ ،رثكأ وأ تارم ثالثل ءاسنلا ضھجت امدنعو
 هذھ ضرُعت الو .ببسلا ةفرعمل اًیعس اھؤارجإ نكمی
 نیترم وأ ةدحاو ةرم ضھجت يتاوللا ءاسنلا ىلع تاصوحفلا

 .كلذل ببس يأ ىلع روثعلا لمتحملا ریغ نم ھنأل

 ؟ضاھجإلا بابسأ يھ ام
 رھُظتو ،جالعلل لباق ضاھجإلل ببس داجیإ ةداع متی نل
 نأل ثدحت ضاھجإلا تالاح لك فصن يلاوح نإ ثاحبألا
 نأو ةیعیبط ریغ نینجلا يف )تایغبصلا( تاموسوموركلا
 نإف ةلاحلا هذھ يفو .ةیادبلا ذنم حیحص لكشب ومنی ال لمحلا
 .يعیبطلا ریغ نینجلا عم لُماعتلل ةعیبطلا ةلیسو وھ ضاھجإلا

 ناك اذإ ضاھجإلا ثودح عنمل ءيش يأب مایقلا نكمی الو
 .يعیبط ریغ لكشب ومنی لمحلا

 ءاسنلاب ةنراقم اًنس ربكألا ءاسنلا دنع اًعویش رثكأ ضاھجإلا نإ
 تاھوشت نأل ریبك لكشب كلذ دوعیو ،اًنس رغصألا
 .رمعلا مُّدقت عم اًعویش رثكأ يھ )تایغبصلا( تاموسوموركلا

 ءاسنلا دنعو تانخدُملا ىدل اًضیأ اًعویش رثكأ ضاھجإلا نإ امك
 ةیلوحكلا تابورشملا نم سوؤك ثالث نم رثكأ نبرشی يتاوللا
 ثوحبلا ریُشتو .لمحلا نم عوبسأ ١٢ لوأ ءانثأ عوبسألا يف
 رثكأ نبرشی يتاوللا ءاسنلا ىدل اًعویش رثكأ ضاھجإلا نأ ىلإ
 ىلإ ةثالث نیب ام يأ ؛دحاولا مویلا يف نییفاكلا نم غلم ٥٠٠ نم
 .ةوھقلا نم باوكأ ةسمخ
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 ينورتكإلا عقوملا يف ةلص تاذ تامولعم تاحفص
  ءاسنلا ىفشتسمل
 ضاھجإلا دعب •
 ضاھجإلا تاجالع •
 لمحلا نم ةركبُملا ةلحرملا يف فیزنلاو ملألا •

 ؟ةدعاسملا بلطل لصتأ نَمِب
 اھب لاصتإلل ةماع تارایخ
يمومعلا كبیبط •

عمتجُملا ةحص ةمدخ زكرم •

ئراوط مسق برقأ •

ركبُملا لمحلا مییقتل زكرم برقأ •  

1300 60 60 24  ــ ةبوانملا ةضرمملا ةمدخ •

ءاسنلل يكلملا ىفشتسملا تارایخ
:لمتحُملا ضاھجإلا ةجلاعمو تاصوحفلاو مییقتلا ءارجإل

)EPAS( ركبُملا لمحلا مییقت ةمدخ  
)03( 8345 3643 :فتاھ
اًرصع ٣ ىلإ اًحابص ٨ نم ةعمجلا ىلإ نینثإلا  
 تاملاكملا ىلع ةباجإلا زاھج ىلع كتانایب كرت كیلع بَّترتی دق
.كتملاكم ىلع ًادر نھادحإ كب لصتتس نكل

 ًادیدحت لمحلا اذھل تاصوحف جئاتنو تامولعم يأ راضحإ كیلع
.كروضح دنع

)ةعاسلا رادم ىلع لمعی( ءاسنلل ئراوطلا زكرم
.ةلجاع ةیاعر ىلإ ةجاحب تنك اذإ تقو يأ يف روضحلا كنكمی
 زجُحتس اھنإف ةیتوصلا قوف تاجوملاب ةروص ىلإ ةجاحب تنك اذإو
.ةرفاوتملا ةیلاتلا EPAS ةدایع يف ةداع

.نیرعشت امع ام صخش ىلإ ثُّدحتلل وأ يونعملا معدلل
دخمات الدعم اإلجتماعي للنساء

اھتف: 3050 8345 )03 (خ)الل ساعات الدوام(

دخمات العنایة الرعویة والروحیة
اھتف: 3016 8345 )03 (خ)الل ساعات الدوام(

ىفشتسملا فتاھ مسقمب يلصتإ ــ ماودلا تاعاس جراخ
تالماعلا ىدحإ ىلإ ثُّدحتلا يبلطاو )03( 8345 2000 :فتاھ
.ةیوعرلا ةیانعلا وأ يعامتجإلا معدلا تامدخ يف
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