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١٥ عاماً من تمكين األَسر
وخدمة المجتمع

عن بيت الوفاء

بيت الوفاء هو مشروع من تصّور السيدة درية فهمي و

َسة صديقتها العزيزة السيدة نوال قحف، الشريكة المؤسِّ

والرئيسة الحالية لبيت الوفاء

يفتخر بيت الوفاء بخدمة ما معدله ١٫٠٠ فرد وأسرهم كل

سنة. تمتد شبكة عمالئنا عىل مستوى الواليات المتحدة

والشرق األوسط وكندا والمملكة المتحدة.

تحت مظلة الخدمات التي نقدمها، يفتخر بيت الوفاء بأنه

مسجل ضمن شبكة بنك الحفاظات الوطنية للخمس

سنوات األخيرة حيث نواصل تقديم الدعم المجاني لألسر

ذات الدخل المحدود.

قمنا بالمساعدة في لم شمل األوالد مع والديهم

البيولوجيين بعد نزعهم من بيوتهم من ِقبل مؤسسة

حماية حقوق الطفل، إضافًة إىل تقديم الخدمات

اإلرشادية ومهارات التربية الفّعالة لتزويد األهل باألدوات

الضرورية في سبيل لم شملهم مع أسرهم.

مؤخراً ومع تأسيس عيادتنا القانونية، قمنا بمساعدة ١١٩ عميل من

خالل تزويدهم بالخدمات القانونية المجانية. عيادتنا القانونية

الُممّولة فدرالياً تركز بشكل رئيسي عىل مساعدة ضحايا العنف

األسري في الشؤون األسرية وشؤون الهجرة.

األرقام الطارئة
خدمات العنف األسري عىل مستوى الوالية

                                                800-572-SAFE
خدمات العنف الجنسي عىل مستوى الوالية

800-601-7200 
الخدمات القانونية لنيوجيرزي

888-576-5529 
الخدمات المتعلقة باإلساءة للطفل وإهماله

                                                877-NJ-ABUSE
الخدمات الصحية واإلنسانية

877-652-2873 
2-1-1

بيت الوفاء
أُْسرٌَة قويٌة، مجتمٌع قوّي

ُمهّمتنا هي " تقوية األسرة والحفاظ عليها

من خالل التوسط والتعليم"



خدماتنا المجانية
ة ي ع ا م ت ج ال ا ات  م د خ ل ا

الخدمات و المناصرة االجتماعية

 بنك الحفاظات لألطفال

 إحاالت إىل المختصين خارج المؤسسة

مساعدات ماليه طارئة حسب الحالة 

مساعدات دفع فواتير الخدمات حسب الحالة

مساعدات في نقص الغذاء حسب الحالة

تأمين كوبونات المواصالت للباصات

 توفير برامج تأهليه لتأمين حياة مستقره

فسي ن ل ا د  شا ر إل ا

اإلرشاد النفسي لألفراد

اإلرشاد النفسي للعائلة

اإلرشاد النفسي باللعب لألطفال

 إرشاد حول  اإلدمان (مخدرات، كحول، قمار)

تأهيل العائلة واألزواج 

 الصحة الجسدية والعقلية

دعم الضحايا والناجين من العنف األسري 

دعم الضحايا والناجين من العنف الجنسي

دعم الالجئين السوريين و الجنسيات األخرى و

ضحايا الحروب

ة ر ف و ت م ل ا مج  ا ر ب ل ا

ورشات عمل (تعقد كل أسبوعين)

تمكين و تدريب في السيطرة عىل الغضب

تمكين و تدريب في أساليب التربية الفعالة

 أساليب التعامل مع الضغط النفسي

ورشات عمل في أماكن محدده خارج المؤسسة

تشمل: الفنون، الترفيه، التغذية وأسلوب الغذاء

 تعليم إدارة الدخل المالي و الصرف.

المراعاة الثقافية للمؤسسات األجنبية حول

التعامل مع المجتمعات الشرق االوسطية و

المسلمة.

خدماتنا المجانية

ة ي ن و ن ا ق ل ا ات  م د خ ل ا

مشاكل العنف األسري

حاالت االعتداء الجنسي 

 أحكام منع االقتراب 

 الهجرة لضحايا العنف األسري

 الوصاية عىل األوالد/ الدعم المالي لألوالد

برنامج اإلحالة المجاني

تعريف بالعنف األسري

"لقد كنت مجهدة نفسياً حتى دخلت مكتبكم
فمنحتموني األمل والثقة. أعرف اآلن أن هناك أناس

يساندونني" ه.س.
  

"بوركتم ! يا لها من هدية! شكرأ عىل طيبتكم التي لن أنساها" ر.ا.

"أنتم دائمأ تنقذونني من كل مأزق. شكراً لكم عىل
تواجدكم الدائم" م.ع.

االعتداء المنزلي أو سوء المعاملة هو نمط من السلوكيات

التي يستخدمها أحد الشركاء للحفاظ عىل السلطة

والسيطرة عىل شريك حياتهم. .

العنف األسري يتضمن العنف الجسدي، الجنسي،

النفسي، السيكولوجي، الروحي، المالي، اللفظي،

التجسس، و الشرع بالقتل. 

في الواليات المتحدة، ١ من كل ٤ نساء و ١ من كل ٧ رجال

    فوق سن ١٨ يتعرضون لعنف جسدي شديد من قبل 

    شريك حياتهم.

كيف نساعد
 نساعد ما معدله ١٠٠٠ عائلة كل سنة. 

 نقوم بتقديم التدريب للمراعاة الثقافية ل ٥٠٠ مهني

بما فيهم مؤسسة حماية حقوق الطفل و دوائر الشرطة.

خالل السنة األوىل  من بدء عيادتنا القانونية، قمنا

بمساعدة  اكثر من ١١٩ عميالً.

يوجد لدينا مكتب فرعي في مسجد برادوي ICPC ، في

باترسون.

  -الخدمات القانونية  خاصة بضحايا العنف األسري فقط.

-يوجد برامج أحاله مجاني إىل محامين مختصين في
الشؤون القانونية األخرى التي ال تضم العنف األسري.

-المصدر – الخط الوطني الساخن للعنف األسري-

بينت دراسة في أمريكا الشمالية أن األوالد الذين يشهدون

    العنف األسري في بيوتهم لديهم احتمالية التعرض للعنف  

    الجسدي و / أو الجنسي بمعدل ١٥ مرة أعىل من المعدل

    القومي.

في المعدل، ٢٤ شخص كل دقيقة يصبحون ضحايا

    لالغتصاب، العنف الجسدي، التعقب عن طريق شريك   

    حميم في الواليات المتحدة – أكثر من اثني عشر مليون       

    امرأة ورجل خالل سنة واحدة.


