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تا اآلن الوصول إىل  ي جميع أنحاء ألبر
يستطيع مقدمو الرعاية الصحية ف 

أيام األسبوع لرعاية مرض  اإلرشادات والدعم الفوري عىل مدار الساعة طوال 
 .  االعتداء الجنسي

تا  ي مجتمعاتهم المحلية، يساعد خط استشارات ألبر
من خالل تسهيل حصول المرض  عىل الخدمات المتخصصة ف 

 . ي تقديم الرعاية لضحايا االعتداء الجنسي
ي مجال الرعاية الصحية ف 

ي توجيه العاملي   ف 
 للخدمات الصحية الجديد ف 

ي خط 
ي "يعن 

ي يحتاجونها ف 
االستشارات هذا أن المزيد من الناجي   من االعتداء الجنسي سيحصلون عىل الرعاية الن 

ي 
ا من الصدمات ال يضطرون إىل السفر لتلق 

ً
مجتمعاتهم المحلية وأنه سيتم التأكد من أن المرض  الذين يعانون ُمسبق

 رعاية متخصصة/طبية". 

ونغ    ، الوزيرة المساعدة لمركز المرأةJackie Armstrong-Homeniukهومينيوك  -جاكي آرمسب 

ي يحتاجونها لتقديم رعاية متخصصة لمرض  
"سُيَمكن هذا المورد الجديد مقدمي الرعاية الصحية وُيزودهم بالموارد الن 

ي يحتاجون 
تا بالرعاية الن  ويد سكان ألبر  

مون بب  ي المجتمعات الريفية. نحن ملب  
، خاصة ف  ي الزمان االعتداء الجنسي

إليها ف 

 والمكان الذي يحتاجون إليها فيهما". 

   ، وزير الصحة Jason Coppingجايسون كوبنج 

ي تركز عىل المريض 
نا عىل الرعاية الن  يد خط االستشارات من إمكانية الوصول إىل الخدمات مع تحسي   تركب   "سب  

ي أقسام الطوارئ عىل الشعور بالدعم 
.  ومساعدة مقدمي الرعاية الصحية ف  ي تقديم هذه الرعاية المهمة للمرض 

ف 

ي 
 
سيساعد خط االستشارات بشكل خاص مقدمي الخدمات الصحية الريفية عىل رعاية الناجي   من االعتداء الجنسي ف

ل".   مجتمعاتهم األصلية، وتوفب  هذه الرعاية األساسية بالقرب من المب  

تا  ، الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي لMauro Chiesماورو شيس   ي ألبر
 هيئة الخدمات الصحية ف 

ي  
تا ألي شكل من أشكال العنف الجنسي واحتاج إىل خدمة دعم األزمات أو المساعدة ف  إذا تعرض أي من سكان ألبر

تا الواحد للعنف الجنسي  تا، يمكنهم االتصال بـ خط ألبر ي ألبر
 
 Alberta'sالعثور عىل خدمات دعم االعتداء الجنسي ف
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One Line for Sexual Violence  يومًيا، حيث   مساء   9صباًحا إىل  9، من الساعة 1-866- 403-8000عىل الرقم

 . 1-866-403-8000لغة أو إرسال رسالة نصية عىل الرقم  170يتوفر الدعم بأكبر من 

 معلوماتيذاتيصلة

 خط استشارات مقدم الرعاية الصحية لالعتداء الجنسي  •

 

 استفساراتياإلعالمي

 ييSavannah Johannsenسافانايجوهانسني

780-686-3521 
، الثقافة ي

 سكرتب  صحق 

 Steve Buickستيفيبويكي

780-288-1735 

ي األول، الصحة 
 السكرتب  الصحق 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Ffindhealth%2FService.aspx%3Fid%3D1083327%26serviceAtFacilityID%3D1131807%23contentStart&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C0bb11f9f8e6c4cff745208da8cfe8bc8%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637977322129009818%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y4miFDsrNQpjZu%2Fxm7emBNu1esXzqnqOeyCTpstsel0%3D&reserved=0
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