خشــونت خانوادگــی وقتــی صــورت مــی گیــرد ،کــه همســر،
همســر ســابق یــا دوســت پســر (کــه در خانــه شــما زندگــی مــی
کنــد) فیزیکــی یــا عاطفــی ،روزهــا و هفتــه هــا بــه شــما آســیب
برســاند .در ایــاالت متحــده ،خشــونت خانوادگــی یــک «جــرم»
محســوب مــی شــود .در صورتــی کــه او کارهــای زیــر را انجــام
دهــد ،خشــونت خانوادگــی روی مــی دهــد:
•

•شــما را تهدیــد کنــد یــا جراحتــی بــرای شــما ایجــاد
کنــد.

•

•زمانــی کــه خودتــان تمایلــی نداریــد ،شــما را مجبــور
بــه برقــراری رابطــه جنســی کنــد.

•

•مانع از رفتن شما نزد پزشک شود.

•

•بــه تخریــب اســباب و اثــاث شــما ،کشــتن حیــوان
خانگــی تــان ،شکســتن یــک چیــز شــخصی دلخواهتان
و غیــره دســت بزنــد.

•

•پولتــان را کنتــرل کنــد ،مانــع از دیــدار شــما بــا
خانــواده و دوســتانتان شــود.

•

•به شما اجازه ترک خانه را ندهد.

اگر من در خطر باشم ،چه کاری می توانم انجام دهم؟
•

•بــرای کمــک اضطــراری ،بــا شــماره  911تمــاس
بگیریــد و زبانــی کــه بــا آن صحبــت مــی کنیــد را بــه
اپراتــور اطــاع دهیــد.

•

•بــه «پناهــگاه» برویــد« .پناهــگاه» محــل امنــی
شــبیه بــه یــک خانــه بــزرگ اســت ،جایــی کــه شــما و
فرزندانتــان مــی توانیــد بــرای خــواب و خــوراک از
آن اســتفاده کنیــد .پناهــگاه هــا معمــوالً رایــگان هســتند
و اغلــب اطالعاتــی دربــاره ســایر خدمــات موجــود
در کامیونیتــی شــما در اختیــار دارنــد.

•

•نــزد یکــی از دوســتان یــا اعضــای خانــواده تــان
برویــد و پیــش او بمانیــد .محــل اقامتتــان را بــه کســی
اطــاع ندهیــد.

•

•بــه ســازمانی کــه از شــما بــرای آمــدن بــه ایــاالت
متحــده حمایــت کــرده اســت ،موضــوع را اطــاع
دهیــد .دربــاره گرفتــن کمــک حقوقــی بپرســید.

اگــر خانــه را تــرک مــی کنیــد ،بــرای آوردن فرزندانتــان بــه
همــراه خــود ،همــه تالشــتان را بــه کار گیریــد .اگــر مــی توانیــد،
ایــن مــوارد را بــه همــراه خــود بیاوریــد:
•

•گواهی رانندگی یا کارت شناسایی.

•

• I-94یا گرین کارت.

•

•ســوابق بانکــیتــان ،دســته چــک هــا و دفترچــه هــا
بانکــی.

•

•شناسنامه ،سند ازدواج.
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•

•اســناد رفــاه اجتماعــی ،اســناد  Medi-Calو
مهرهــای غذایــی.

•

•همه اسناد مهاجرت.

بــا خوانــدن ایــن برشــور ،اولیــن گام را بــه ســمت یــک خانــواده
ســامت بــرای خودتــان و فرزندتــان برداشــته ایــد .قــدم بعــدی
درخواســت کمــک از ســازمان هــای زیــر اســت:

•

•کارت بیمه تأمین اجتماعی.

•

•داروها.

منابع:
National Domestic Violence Hotline
1-800-799-7233
اگــر مشــکل شــنوایی داریــد و انگلیســی زبــان هســتید ،بــا
شــماره  1-800-787-3224تمــاس بگیریــد

همچنیــن پولتــان را در یــک مــکان امــن نگــه داریــد و یــک دســته
کلیــد اضافــی و بــک دســت لبــاس را در همــان مــکان بگذاریــد.
اگــر نمــی تونیــد بــه اصــل یــا کپــی اســناد دسترســی داشــته باشــید،
اطالعــات ایــن اســناد را روی تکــه کاغــذی یادداشــت کنیــد .ایــن
مــوارد را در کیفتــان نگــه داریــد ،تــا وقتــی خانــه را تــرک مــی
کنیــد ،بتوانیــد بــه ســرعت آن هــا را پیــدا کنیــد .همچنیــن مــی
توانیــد کپــی ایــن اســناد را در خانــه یکــی از دوســتانتان نگــه
داریــد.

دســتورالعمل هــا :یــک اپراتــور انگلیســی زبــان بــه تمــاس شــما
پاســخ مــی دهــد .نــام زبــان و کشــورتان را بگوییــد و چنــد
دقیقــه منتظــر بمانیــد تــا بــه مترجــم شــفاهی وصــل شــوید..
خدمات محلی:

آیا باید با پلیس تماس بگیرم؟
بلــه .خشــونت خانوادگــی یــک «جــرم» اســت .پلیــس مــی توانــد
شــما و فرزندانتــان را پیــش خانــواده یــا خانــه یکــی از دوســتانتان
یــا مــکان امنــی مثــل پناهــگاه ببــرد .اگــر پلیــس عقیــده داشــته باشــد
کــه جرمــی بــه وقــوع پیوســته اســت ،ممکــن اســت همســر یــا
دوســت پســر شــما را بازدداشــت کنــد .اگــر افســر پلیــس بــه زبــان
شــما صحبــت نمــی کنــد ،فــردی غیــر از فرزنــد یــا همســرتان
یــا دوســت پســرتان را جهــت ترجمــه شــفاهی صحبــت هــا بــرای
خودتــان پیــدا کنیــد.
همیشــه از افســر پلیــس بخواهیــد «گــزارش واقــع» را بنویســد،
کــه شــرح وقایــع رخ داده را در بــر دارد (چــه چیــزی باعــث
شــد شــما بــا پلیــس تمــاس بگیریــد)« .شــماره گــزارش وقایــع»
را درخواســت کنیــد ،تــا بتوانیــد یــک کپــی از گــزارش بگیریــد.
همچنیــن نــام و شــماره نشــان (شــماره شناســایی افســر پلیــس)
افســر پلیســی کــه گــزارش را تهیــه مــی کنــد ،یادداشــت کنیــد.
اگــر همســر یــا دوســت پســر شــما بــه ایســتگاه پلیــس بــرده شــد،
ممکــن اســت ظــرف چنــد ســاعت آزاد شــود و بــه خانــه برگــردد.
از ایــن زمــان بــرای یافتــن یــک مــکان امــن و رفتــن بــه آنجــا
اســتفاده کنیــد.

ایــن بروشــور همچنیــن بــه زبــان هــای زیــر در دســترس اســت:
عربــی ،ارمنــی ،بوســنیایی/کرواتی ،کامبوجی/خمــری ،چینــی،
دری/فارســی ،همونــگ ،کــردی ،الئوســی ،روســی ،ســومالی
و ویتنامــی .بــرای ســفارش تمــاس :بخــش بهداشــت پناهنــدگان
بــه شــماره )916( 322-2087

این بروشور توسط بخش خدمات بهداشتی کالیفرنیا ،
بخش بهداشت پناهندگان با کمک برنامه پیشگیری از
خشونت داخلی ،کارمندان بهداشت پناهندگان لسآنجلس
و کانتیهای مرسد و خیریه های کاتولیک سن دیه گو
اصالح و تهیه شده است .محتوای اصلی توسط
 Inc. AYUDAو Fund Prevention Violence Family
نوشته شده است6/99 .
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هیچ کسی حق
آسیب رساندن
به شما را ندارد،
حتی کسی که
شما عاشقش
هستید

پرسش ها و
پاسخ هایی برای
زنان پناهنده

چگونه ت یموانم از خودم در آیندم هحافظت کنم؟
ســعی کنیــد بــرای خودتــان «حکــم حفاظــت» بگیریــد .بــه حکــم
حفاظــت همچنیــن «قــرار منــع موقــت» یــا «حکــم توقیــف»
گفتــه مــی شــود .ایــن حکــم مــی توانــد مانــع از نزدیــک شــدن
فــرد متخاطــی بــه شــما ،فرزندانتــان یــا ســایر اعضــای خانــواده
تــان شــود .همچنیــن مــی توانیــد از همســر ،یــا دوســت پســرتان
بخواهیــداز خانــه تــان برویــد و در وضعیــت مهاجــرت شــما
خللــی ایجــاد نکنــد .بــرای اجــرای حکــم حفاظــت ،بایــد خودتــان
بــرای اجــرای حکــم بــا پلیــس تمــاس بگیریــد.
اگــر شــهروند ایــاالت متحــده نباشــم ،مــی توانــم حکــم حفاظــت
بگیرم؟
بلــه .بــرای گرفتــن حکــم حفاظــت الزم نیســت تبعــه یــا ســاکن
دائــم حقوقــی باشــید .وکیــل ممکــن اســت مفیــد باشــد امــا
ضــروری نیســت .مــی توانیــد در دادگاهــی ،پناهــگاه زنــان،
دفاتــر خدمــات حقوقــی و برخــی از بخــش هــای پلیــس بــرای
ایــن حکــم درخواســت بدهیــد .بــرای کســب اطالعــات بیشــتر
دربــاره سیاســت حکــم محافظــت در دادگاه هایــی محــل زندگــی
تــان ،بــا مــوارد زیــر تمــاس بگیریــد )1( :یــک «وکیــل خدمــات
حقوقــی» (وکیلــی کــه خدمــات حقوقــی رایــگان بــه افــراد کــم
درآمــد ارائــه کنــد) یــا ( )2ســازمانی کــه از شــما را حمایــت
مالــی کــرده اســت یــا ( )3برنامــه کمــک بــه پناهنــدگان محلــی.
چگونــه مــی توانــم بــدون کمــک همســرم ،اقامــت دائــم قانونــی
دریافــت کنــم؟
قانون خشونت علیه زنان (Violence Against
 )Women Actبرای زنانی که بدون سند با شهروندان
ایاالت متحده یا مقیمان دائم قانونی این ایالت برای دریافت
اقامت ازدواج کردند ،راههایی در نظر گرفته است .به
جای وابستگی به همسر برای دریافت اقامت خود از
خدمات اعطای تابعیت و مهاجرت (Immigration and
 ،)Naturalization Serviceمی توانید خودتان برای
خود و فرزندانتان درخواست کنید .این روند «درخواست
فردی» گفته می شود .شما باید یک کپی از گزارش پلیس
را به عنوان سند خشونت خانوادگی نزد خود داشته باشید.
همسرتان در این روند نقشی ندارد و الزم نیست بداند که شما
برای اقامت درخواست می کنید .قانون پیچیده است.

قبــل از رفتــن بــه  ،INSبــا یکــی از کارمنــدان پناهــگاه ،وکیــل
مهاجــرت یــا یکــی از ســازمان هــای لیســت شــده در پشــت ایــن
بروشــور تمــاس بگیریــد .بــرای درخواســت فــردی بایــد متأهــل
باشــید اگــر اســناد طــاق را از همســرتان دریافــت کردیــد،
فــوراً بــا وکیلتــان تمــاس بگیریــد.
گاــر توســط  INSدســتگیر ﺷــدﯾد و در »روﯾــﮫ قضایــی
انقتــﺎل« )ﻗﺑــا ًاخــراج فگتــﮫ ﻣــی شــد( سهــﺗﯾد ،ﻣﻣﮑــن
ساــت ﻓرﺻﺗــی ﺑــریا درخوساــت آزادی داشــﺗﮫ ﺑﺎﺷــﯾد.
ﺷــﻣﺎ ﺑﺎﯾــد یک کپــا یز گــزارش پلیــس را ﺑــﮫ ﻋﻧــوس ناــﻧد
ﺧﺷــونت خانوادگــی ﻧــزد ﺧــود داشــﺗﮫ ﺑﺎﺷــﯾد.
همســرم مــرا تهدیــد کــرده اســت کــه در صــورت تــرک او،
فرزندانــم را از مــن مــی گیــرد .چــه کاری مــی توانــم انجــام
دهــم؟
اگــر همســر یــا دوســت پســرتان شــما را تهدیــد کــرده اســت کــه
فرزندانتــان را از شــما مــی گیــرد یــا آنهــا را بــه وطــن خــود می
بــرد ،بایــد بــا اســتفاده از مراحــل زیــر تقاضــای کمــک کنیــد:
«		 .1حکم حضانت» بگیرید (یک سند حقوقی که به شما
حق نگهداری از فرزندانتان را می دهد) .این حکم می
تواند مانا عز انتقال فرزندانتاا نز ایالات متحده توسط
دوتس پسر یا همسر شما شود.
			 .2یک کپی از حکم حضانت را به وزارت امور

مــن یــک پناهنــده هســتم .آﯾــا وجاــد ﺷــرایط دریافــت
مکــﮏ هــامتجا یاعــی و ه Medi-Calســتم؟
بلــه .در پنــس ) (5جــاا لول ﭘــس از ورودتــان ﺑــﮫ ایــالات
متحــده ،وجاــد ﺷــرایط دریافــت مهرهــای غذایــ (Foodی
ک Stamps)،مــه کــای موقــت بــریا خانــواده هــای
ﻧﯾﺎزﻣﻧــد )Temporary Assistance to Needy
 ،(Familiesخدمــا Medi-Calت و ســایر ﺑرﻧﺎﻣــﮫ هــای
مزایــای عمومــی درســت ﻣﺎﻧﻧــد یــک تبعــه ایــالات متحــده
سهــﺗﯾد .ﺑﯾﺷــتر پناهندگانــک یــﮫ ﺑــﮫ ﻣــدت پنــ (5ج( ﯾــﺎ
ﺑﯾﺷــﺗر ســال در ایــالات ﻣﺗﺣــده ﺑــودا هنــد دﯾﮕــر وجاــد
ﺷــرایط درﯾﺎﻓــت مهرهــای غذایــ (Food Stampی(
نیســتند .وجاــد ﺷــرایط ﺑــودن ﺑــریا درﯾﺎﻓــ Medi-Cal،ت
کمــک ﻣوﻗــت ﺑــﮫ ﺧﺎﻧــواده هــای ﻧﯾﺎزﻣﻧــد )Temporary
 (Assistance to Needy Familiesو کمــک ﻋﻣوﻣــی
ﺑــریا پناهندگانــک یــﮫ ﺑــﮫ ﻣــدت ﭘﻧــس ) (5جــال یــﺎ ﺑﯾﺷــتر
در ایــالات متحــده بــودا هنــد ،در ایــالات مختلــف ،فــرق
مــک ینــد .لطفــﺎ ً ﺑــﺎ ﯾــس کــازمان یــﺎ وکیــل مهاجــرت ﯾــﺎ
ســازمانک یــﮫ از ﺷــﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾــت ﻣﺎﻟــک یــرده
اســت ،تمــاس بگیریــد.

خارجه ایالات متحدا هرسال نید تا نتواند ویزا یا
پاسپورت بریا فرزندانتان بگیرد .همچنین یک کپی به
فسارا تیالات متحده در کشور دوتس پسر یا همسرتان

آﯾــﺎ ﻓرزﻧــدم ناــک نــﮫ تبعــﮫ ایــالات تمحده هســتند ﺑــریا
درﯾﺎﻓت مزایامع یویم و  Medi-Calوجاد ﺷــرایط
هســتند؟

		 .3یک کپی از این حکم را در اختیار مدارس فرزندانتان
قرار دهید .به کارمندان مدرسه بگویید که فرزندانتان را

بلــﮫ .ﻓرزﻧــدنا شــما کــه تبعــه ایــالات متحــدسه هــتند
درســت ﻣﺎﻧﻧــد ﻓرزﻧــده ناــر ﺷــهروند دﯾﮕــری در ایــالات
ﻣﺗﺣــده ﺑــریا درﯾﺎﻓــت مزایــای عمومــی وجاــد ﺷــرایط
ساــت.

ارساک لنید.

تنها به شما تحویل دهند..
در صــورت تــرک همســرم ،چگونــه مــی توانــم از نظــر مالــی
از خــودم و فرزندانــم حمایــت کنــم؟
بــه موجــب قانــون پــدر فرزنــدان شــما صرفنظــر از وضعیــت
مهاجــرت فرزندانتــان ،بایــد از آن هــا حمایــت مالــی کنــد .حتــی
اگــر شــما بــا او زندگــی نکنیــد و حتــی اگــر هیــچ گاه بــا اون
ازدواج نکــرده باشــید ،او ایــن وظیفــه را دارد.
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ﺑﺎﯾــد ﺑــﺎ ﯾــس کــازمان ﯾــﺎ وکیــل مهاجــرت ﺑــرک یامــک
ﺑــﮫ ﺷــﻣﺎ هجــت ﯾﺎﻓﺗــن رهاــی ﺑــرگ یارفتــن ﺣﻣﺎﯾــت
ﻓرزﻧــد در کالیفرنیــﺎ ﺗﻣــﺎس ﺑﮕﯾرﯾــد .ﺑرﺧــا یز زنــان
متأهــل نیــز وجاــد ﺷــرایط ﺣﻣﺎﯾــه تــای مالــی دیگــرا یز
جانــه بمسرشــاسه نــﺗﻧد .زﻧــان پناهنــده ممکــسا نــت
بتواننــد از کارI-94ت ﺑــﮫ ﻋﻧــوس ناــند وجاــد ﺷــرایط
بــودن بــرک یاار ساــتفادک هننــد.

آیا در صورت انجام یا یکز ایمعا نال ،اخراج یم شوم؟
خیــر .اگــر بــا اســناد قانونــی در ایــاالت متحــده هســتید ،بــرای
دادخواســتی در رابطــه بــا خشــونت خانوادگــی اخــراج نمــی
شــوید .اگــر اســناد جعلــی داشــته باشــید در صــورت ارتــکاب
جــرم ،یــا عــدم تبعیــت از شــرایط موجــود در ویزایتــان ،ممکــن
اســت اخــراج شــوید.
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در صورت اقدام ،همسر یا دوست پسرم اخراج می شود؟
اگــر از پناهــگاه یــا وکیلــی کمــک دریافــت مــی کنیــد ،اخــراج
همســر یــا دوســت پســرتان بعیــد اســت.
اگــر بــا پلیــس تمــاس گرفتــه ایــد و همســر یــا دوســت پســرتان
دســتگیر یــا بــه دلیــل ارتــکاب جرمــی محکــوم شــده اســت،
ممکــن اســت بســته بــه وضعیــت مهاجرتــش و جرمــی کــه
انجــام داده اخــراج شــود.

مانیت خود و فرزندتان را حفظ کنید.
به خاطر داشته باشید ،خشونت
خانوادگی یک جرم است.
گرفتن کمک مسئله مهمی است.

