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 الحصول عىل 
المساعدة

ي الحاالت الطارئة اتصل
�ف

دائًما عىل الرقم 000

ي الحَرم
السالمة واالأمن �ف

الجامعي: 003 737 1300

ي الجامعة أو
الخدمة االستشارية �ف

نعاش: 5199 9852 خدمة االإ

ي ما يتعلق بتأث�ي
نقّدم الدعم �ف

الجريمة عىل الدراسة، ومعلومات 
ات، واالحتياجات  عن التأش�ي

سكانية. الطبية أو المالية أو االإ

1300 668 370

http://westernsydney.edu.au/respectnowalways
http://westernsydney.edu.au/respectnowalways


المساعدة 
متوفرة دائًما

ي 
خدمة السالمة والأمن �ف ≥ 

   الحَرم الجامعي موجودة 
 دائًما: اتصل عىل الرقم 
   003 737 1300 )خط 
  مبا�ش عىل مدار الساعة(

طة   ≤  الطوارئ/ال�ش
  اتصل عىل الرقم 000

 ≤  أنت لست لوحدك 
   والمساعدة متوفرة 

  دائًما.

ابط الأمن والدعم وال�ت



أنت لست مسؤوالً/
مسؤولة

إذا كنت ضحية جريمة جنسية، فإنك ال
ي المخطئة.

يمكن أن تكون المخطئ /تكو�ف

يجب أن تكون الموافقة الجنسية خالية من 
كراه، كالتهديدات مثالً أو أي نوع من أنواع الإ

هيب أو المضايقة. والشخص الذي يكون  ال�ت
تحت تأث�ي المخّدرات أو الكحول، أو الذي 
يكون نائًما، ل يستطيع أن يعطي الموافقة.

ابط الأمن والدعم وال�ت



ي أشعر بالهول،
إن�ف

من الصعب أن 
أخ�ب أيًا كان

 “تان” طالبة دولية وقعت ضحية 
ي 

 جريمة جنسية. كانت خائفة الأن الجا�ف
ت أحًدا، تها إن هي أخ�ب هّددها بإلغاء تأش�ي

كما كانت قلقة من جلب العار لعائلتها.

ي لديك لن تتأثّر 
ة الطالب ال�ت إن تأش�ي

إذا وقعت ضحية اعتداء جنسي وأبلغت 
طة بالجريمة عىل الرقم 000. ال�ش

ابط الأمن والدعم وال�ت



 الشجاعة 
والقوة

لقد أظهرت “تان” شجاعة وقوة بطلبها 
رشادية  المساعدة، إذ أنها اتصلت بالخدمة االإ
ي الجامعة عىل الرقم 5199 9852 02، 

�ف
الأن الضغط النفسي الذي ألّم بها أّدى إىل 

ي دراستها ولم تعد تشعر باالأمان.
صعوبة �ف

لكن “تان” تعافت وعاد إليها شعورها باالأمان.

وفّرت الخدمة الستشارية لـ “تان” بيئة 
. ي

محاطة بالكتمان ساعدتها عىل التعا�ف

ابط الأمن والدعم وال�ت

1300 668 370



ام. االآن. االح�ت

دائًما.
ابط االأمن والدعم وال�ت

 الطالب 
الدوليون

ي
جامعة غرب سيد�ف
موجودة لدعمك



ي
التأقلم �ف
اليا أس�ت

ي
يمكن أن تكون الدراسة �ف

ة قد تشعر  ة مث�ي اليا ف�ت أس�ت
خاللها بتعاظم االأمور.

لكن بمرور الوقت، ومع 
تكوينك لفهم للثقافة 

الية، قد تشعر بأن  االأس�ت
تحّكمك باالأمور أسهل. 



ح اس�ت
 ≤  تستطيع خدمة إنعاش الطالب 

   تزويدك بأدوات لمساعدتك عىل 
اليا. ي أس�ت

الستقرار والراحة �ف

)02( 9852 5199  ≥

WESTERNSYDNEY.EDU.AU/  ≥ 
WELFARE  

ام. الآن. دائًما. الح�ت

ي
يمكن أن تكون الدراسة �ف

ة قد تشعر ة مث�ي اليا ف�ت أس�ت
خاللها بتعاظم االأمور.

لكن بمرور الوقت، ومع 
تكوينك لفهم للثقافة 

الية، قد تشعر بأن  االأس�ت
تحّكمك باالأمور أسهل. 

1300 668 370

http://WESTERNSYDNEY.EDU.AU/WELFARE
http://WESTERNSYDNEY.EDU.AU/WELFARE
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 تجارب 
جديدة

اليا الكث�ي من ي أس�ت
تجلب الدراسة �ف

التجارب الجديدة، كما أنها بالنسبة 
ف تكون أول  لبعض الطالب الدولي�ي

مرة يعيشون بعيًدا عن عوائلهم. 

من المهم أن تتكلم مع شخص ما 
إذا كنت تواجه صعوبات.

أنت لست لوحدك!

ام. الآن. دائًما. الح�ت



سالمتك أوالً
ي مأمن

ي أن تكون �ف
اليا، لك حق �ف ي أس�ت

�ف
 وأن تكون حياتك خالية من المضايقة 

والعنف واالأذى.

ي بعض االأحيان، يمكن أن تحدث مشاكل،
�ف

ي مرحلة مبكرة
لكن طلب المساعدة �ف

يمكن أن يقّلل من الشعور بالخوف.

ي لديك لن تتأثّر إذا 
ة الطالب ال�ت إن تأش�ي

كنَت ضحية جريمة ما وأبلغت عن هذه 
طة عىل الرقم 000.  الجريمة إىل ال�ش

ام. الآن. دائًما. الح�ت



 الجرائم 
الجنسية

الجرائم الجنسية هي أية ترّصفات جنسية 
تؤدي إىل أن يشعر الشخص بأنه مهّدد أو 

غ�ي مرتاح أو ليس بمأمن أو خائف. والجرائم
اليا. ي أس�ت

الجنسية تُعت�ب انتهاًكا للقانون �ف

بالغ عن الجرائم الجنسية المرتكبة  يمكنك الإ
طة  ضّدك أو ضد شخص آخر لدى مخفر ال�ش

المحىلي أو بالتصال عىل الرقم 000. 

ام. الآن. دائًما. الح�ت



 من الذي 
يمكن أن يتأثّر؟

ي أية سن ومن
أي شخص �ف

أي جنس أو خلفية ثقافية أو 
ه جنسي يمكن أن يقع  توجُّ

ضحية للجريمة الجنسية.

يحاول الُجناة جعل الضحايا 
يشعرون بأنهم مسؤولون 
ويمكنهم أن يخلقوا فيهم 

الخوف الشديد إىل درجة عدم 
قيامهم بطلب المساعدة. 

لكنك لست مسؤولً/مسؤولة 
إذا أقدم أحد عىل إيذائك.

ام. الآن. دائًما. الح�ت




