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یجوز ألي شخص یعتقد أن مشروع حاالت العنف المنزلي 
العاجلة - الیمامة (DOVE) یمیزه عنصرًیا من حیث تقدیم 

الخدمات أو المزایا على أساس العرق، أو اللون، أو الجنسیة 
القومیة، أو الدیانة، أو الجنس، أو العجز، أو السن أو التوجھ 

الجنسي، أو الھویة النوعیة، أن یتقدم بشكوى مباشرًة إلى 
برنامج برو بونو التابع لنقابة المحامین بنیو ھامبشایر أو 

التقدم بشكوى إلى وزارة العدل بنیو ھامبشایر. 

وع ال�مامة (  )DOVEالدعم لم�ش

وع إن  �ي العاجلة م�ش
ف ال�مامة"  –"حاالت العنف الم�ف

)DOVE (– لنقابة حالة اإل برنامج أحد  هو مبادرة من
خدمات مجان�ة ع�ب نيو هامبشاير والذي �قدم محا�ي 

ف  ف المتطوعني لمساعدة األشخاص ف��ق من المحامني
ي مسائلهم القانون�ةذوي الدخل المنخفض 
عمل �. �ف

ا�ة مع وكاالت خدمات  )DOVEبرنامج "ال�مامة" ( بال�ش
ي جميع أنحاء نيو هامبشاير و 

�ي �ف
ف عتمد �العنف الم�ف

ف مدِّ  ف ع� الخدمات مقدمة من محامني ف  ر�ني متخصصني
ي هذا ال

عون بخدماتهمممن موض�ع �ف المنح . إن يت�ب
ور�التم��ل�ة  من  )DOVEبرنامج ال�مامة (لنجاح  ة�ف

وع خالل تقد�م  ي �شكل الدعم لعمل�ات الم�ش واليت
ف عمل التوظ�ف وتدر�ب وتنسيق    . متطوعني

وع ال�مامة   (The DOVE Project)م�ش

حما�ة أفضل 
من العنف ممكنة 

�ي وال
ن ّصد. الم�ن  �ت

وع  �ي "حاالت م�ش
ن  العنف الم�ن

أحد برامج اإلحالة  هو  العاجلة"

ّ نيو  ي هامبشاير لنقابة محا�ي
واليت

 لضحا�ا 
�
 تقدم مجانا

�ي الع
ن نف الم�ن

ّصد   وال�ت
خدمات قانون�ة مدن�ة عاجلة. 

�ي 
ف الحما�ة ضد العنف الم�ف

وع  ي إدارة من مكتب مكافحة العنف ضد المرأة الممنوحة 2017WO95منحة رقم ال�دعم هذا الم�ش
برامج ، �ف

ي وجهات النظر تعكس وزارة العدل األم��ك�ة. ضمن العدالة 
المؤلف وجهة نظر هذە الوث�قة المذكورة �ف

ورة الموقف أو الس�اسات الرسم�ة لوزارة العدل األم��ك�ة. باإلضافة إ� ) وال تمثل بال�ف ف منحة مكتب  (المؤلفني
وع مكافحة العنف ضد المرأة  نقابة محا�ي نيو هامبشايرالدعم من خالل ) DOVEال�مامة (، يتل�ت م�ش

صد  الحما�ة ضد ال�ت
وع  ي �منحها مكتب ضحا�ا الج��مة  VA-GX-0007-2015المنحة رقم �دعم هذا الم�ش

ضمن إدارة اليت
ي هذە ، و�تم إدارتها ضمن برامج العدالة

ي نيو هامبشاير. تعكس وجهات النظر المذكورة �ف
وزارة العدل �ف

ورة الموقف أو الس�اسات الرسم�ة لوزارة العدل  ) وال تمثل بال�ف ف الوث�قة وجهة نظر المؤلف (المؤلفني
وع ال�مامة (ضحا�ا الج��مةاألم��ك�ة. باإلضافة إ� منحة مكتب  الدعم من خالل نقابة ) DOVE، يتل�ت م�ش

. نيو هامبشاير  محا�ي 

 
 
 
 
 

 

�ي أو ال
ف ّصد،إذا كنت بحاجة إ� الحما�ة من العنف الم�ف فقد �كون  �ت

وع  . ع� المساعدة قادرا�  )DOVEال�مامة ( م�ش

�ي العاجلة 
ف وع "حاالت العنف الم�ف  – (DOVEال�مامة" ( –إن م�ش

والذي  حالة لنقابة محا�ي نيو هامبشاير هو مبادرة من أحد برنامج اإل 
ف لمساعدة  ف المتطوعني �قدم خدمات مجان�ة ع�ب ف��ق من المحامني

ي مسائلهم القانون�ة. 
 األشخاص ذوي الدخل المنخفض �ف

 
 

�ي 
ن  الحما�ة من العنف الم�ن

 
وع ال�مامة ( قدم�  قانون� تمث��ً ) DOVEم�ش

�
 مجان� ا

�
ي  ا

�ف
جلسات االستماع النهائ�ة �شأن أمر ضمن المحكمة المدن�ة 

�ي بموجب
ف  RSAقانون وال�ة نيو هامبشاير  منع العنف الم�ف

173-B . 
�ي المر األ تقي�دي أو المر تصم�م األ تم 

ف ي من العنف الم�ف
 وقائئ

ي تم التهد�د ن العنف الجسدي الفع�ي أو اللحمايتك م يت
حب�ب أو عضو من العائلة أو األقارب من ِقبل  بفعله ضد 

/سابق  .حا�ي
 

ّصد   الحما�ة من ال�ت
 

وع كما   أ�ض )DOVEال�مامة (�قدم م�ش
�
 قانون� تمث��ً  ا

�
 مجان� ا

�
ي  ا

�ف
تقي�د أمر الالمحكمة المدن�ة لجلسات االستماع النهائ�ة الخاصة ب

تم تصم�م أمر . RSA 633: 3-aبموجب قانون نيو هامبشاير 
ّصد تقي�دي للالمر األ حما�ة أو ال صد لحمايتك من سلوك ال�ت  ،�ت
ف أو أ��� من شخص تجاە شخص الذي هو و  ت�ف لمرة أو مرتني

 د�ه. آخر بهدف إثارة الخوف والهلع ل

وع ال�مامة (  )DOVEم�ش
1-866-644-3574

 قم بالتقد�م لطلب المساعدة 
 ال �جب عل�ك الق�ام بذلك وحدك. 

 
ف  والمنا��ن خالل �مكن لف��قنا من المحامني

ي تواجهك األزمات مساعدتك  ضمن التحد�ات اليت
ي المحكمة لك وتوف�ي صوت قوي

 .�ف
 

ي نيو 
اتصل بمركز األزمات (وكالة خدمات الدعم �ف

ف  �ي واالعتداء هامبشاير ف�ما يتعلق بالعنف الم�ف
ّصد)،  ف الجن�ي وال�ت وس�ساعدك أحد المحامني

للحصول ع� �شكل �ي ع� التقدم بطلب 
 ). Doveة (مساعدة برنامج ال�مام

 
دة ع� التحدث باللغة إذا كانت لد�ك قدرة محدو 

�ة ف وعاإلنجل�ي جم )DOVEال�مامة ( ، سيوفر م�ش  م�ت
�
 ا

 . ي
 �شكل مجائف

 

 3574-644-866-1اتصل 
ي اليوم وطوال أ�ام  24للمساعدة (متوفر 

ساعة �ف
 األسب�ع). 



 1-866-644-3574
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  ةدعاسملا بلطل میدقتلاب مق
 .كدحو كلذب مایقلا كیلع بجی ال
 لالخ نیرصانملاو نیماحملا نم انقیرفل نكمی
 يتلا تایدحتلا نمض كتدعاسم تامزألا
 .ةمكحملا يف كل يوق توص ریفوتو كھجاوت
 
  معدلا تامدخ ةلاكو( تامزألا زكرمب لصتا
 يلزنملا فنعلاب قلعتی امیف ریاشبماھ وین يف
 كدعاسیسو ،)دصرتلاو يسنجل اءادتعالاو
 بلطب مدقتلا ىلع يرس لكشب نیماحملا دحأ
 ةمامیلا جمانرب ةدعاسم ىلع لوصحلل

(DOVE). 
 ثدحتلا ىلع ةدودحم ةردق كیدل تناك اذإ
 ةمامیلا عورشم رفویس ،ةیزیلجنالا ةغللاب

(DOVE) يناجم لكشب اًمجرتم. 
 
  3574-644-866-1لصتا
 لاوطو مویلا يف ةعاس 24 رفوتم( ةدعاسملل
 .)عوبسألا مایأ

 وأ يلزنملا فنعلا نم ةیامحلا ىلإ ةجاحب تنك اذإ
 ىلع اًرداق (DOVE) ةمامیلا عورشم نوكی دقف ،دصرتلا
 .ةدعاسملا
 – "ةمامیلا – ةلجاعلا يلزنملا فنعلا تالاح" عورشم نإ

(DOVE) يماحم ةباقنل ةلاحإلا جمارب دحأ نم ةردابم وھ 
 نم قیرف ربع ةیناجم تامدخ مدقی يذلاو ریاشبماھوین
 لخدلا يوذ صاخشألا ةدعاسمل نیعوطتملا نیماحملا
   .ةینوناقلا مھلئاسم يف ضفخنملا
 
  يلزنملا فنعلا نم ةیامحلا
 
 يف ًایناجم ُاینوناقً الیثمت(DOVE)  ةمامیلا عورشم مدقی
 نأشب ةیئاھنلا عامتسالا تاسلج نمض ةیندملا ةمكحملا
 ریاشبماھوین ةیالو نوناق بجومب يلزنملا فنعلا عنم رمأ

RSA 173-B. 
 فنعلا نم يئاقولا رمألا وأ يدییقتلا رمألا میمصت مت
 مت  يذلاوأ يلعفلا يدسجلا فنعلا نم كتیامحل يلزنملا
 وأ براقألا وأ ةلئاعلا نم وضع لبق نم ھلعفب دیدھتلا

 .قباس /يلاح بیبح
 
  دصرتلا نم ةیامحلا
 
 ًاینوناقً الیثمت اًضیأ (DOVE) ةمامیلا عورشم مدقی امك
 ةیئاھنلا عامتسالا تاسلجل ةیندملا ةمكحملا يف ًایناجم
 RSA ریاشبماھ نوناق بجومب دییقتلا رمأب ةصاخلا

633:3-a. يدییقتلا رمألا وأ ةیامحلا رمأ میمصت مت 
 فرصت وھ يذلاو ،دصرتلا كولس نم كتیامحل دصرتلل
 رخآ صخش هاجت صخش نم رثكأ وأ نیترم وأ ةرمل
 .ھیدل علھلاو فوخلا ةراثإ فدھب

 


