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Krisesenteret i Salten 
 في مقاطعة صالتن العنف االسري ضحايااستقبال مركز 
 90 58 55 75هاتف: 

 
Bodø kommune 

 بلدية بودو
 
 

Kontakt oss 
 لالتصال بنا

75 55 58 90 
krisesenteret@bodo.kommune.no 

krisesenteret.bodo.kommune.no 
 

Du kan ta kontakt med krisesenteret hele døgnet  
 على مدار الساعةمركز استقبال ضحايا العنف االسري بإمكانك االتصال مع 

 
 

Hva er krisesenteret? 
 ؟مركز استقبال ضحايا العنف االسري ما هو 
 الى سوء المعاملةلمن تعرض الدعم واإلرشاد و مقاطعة صالتن خدمات المشورةفي مركز استقبال ضحايا العنف االسري يقدم 

 .افراد االسرة المقربينمختلف انواع العنف من قبل التعرض الى أو  واالنتهاكات

حاالت ختان االناث،  نظر الىي  المقربين أشكال عدة، فقد يكون العنف بدني، نفسي، جنسي و/أو مادي. كما  أفراد االسرةيتخذ العنف بين 
 .سريا  على اعتبارها حاالت عنف التهدبد، الزواج القسري، وحاالت التهديد المتعلقة بمسائل الشرف 

 

Hvilken hjelp kan du få? 

 ما هي المساعدة التي يمكن تلقيها؟

 على مدار الساعةمركز استقبال حاالت العنف االسري دوام الموظفين  في  •
 ملتزمين بكتمان سرية المعلوماتالموظفين في المركز  •
 الحصول على المساعدة والسكن في المركز مجاني •
 يمكنك إجراء المحاورة مع كادر المركز والحصول على المتابعة من قبلهم دون الحاجة للسكن في المركز •
 يمكنك تلقي المشورة واإلرشاد •
 مع بقية هيئات تقديم المساعدةأو  NAVرفاه الشرطة أو مكتب العمل وال مع يمكنك تلقي العون لالتصال بمحامي أو •
 بشكل يناسب ذوي االحتياجات الخاصة ةمهيئالخدمات المقدمة من قبل المركز  •
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