
 .لكبیتك یجب أن یكون المكان اآلمن 
 ھل تشعر بأنك مھدد في بیتك؟

 أال تستطیع التخلص من الضیوف غیر المرغوب فیھم؟ 

 . لدیك كل الحق في أن تستعید الحیّز الخاص بك

 ما ھو المقصود باالستیالء على البیت؟ 

وقد . بالتحكم في بیتكالمقصود باالستیالء على البیت ھو عندما یقوم أحد األصدقاء، أو األقرباء أو أحد األشخاص الذین تعرفھم 
وأنت، بصفتك  .، أو بیع المخدرات، أو القیام بأعمال غیر قانونیة أو سرقة بعض ما لدیكبدون استئذان یستعملون البیت للنوم

 .  المستأجر، تتحمل مسئولیة ما یحدث في بیتك

یجب أن تطلب . وقد تحدث عملیة االستیالء على البیت معك، أو مع أحد الجیران أو أحد األشخاص الذین یھمك أمرھم
 .  ویجب، بالضرورة، أن تعرف العالمات التي تدعو لالنتباه وما یمكنك القیام بھ للتصدي لھا. المساعدة

 :إیقاعك في الفخء األشخاص كیف یستطیع ھؤال

 یطلبون منك النوم على الكنبة  •
 یقدمون لك مخدرات مجاناً أو یسددون ما علیك من دیون  •
 یقدمون لك النساء للمتعة الجنسیة  •
 یقدمون لك الحمایة  •

 : األشخاص الذین یھمھم أمرك ال یفعلون األمور التالیة

 یطلبون مفاتیحك  •
 یأكلون كل ما عندك من طعام •
 یأخذون ھاتفك •
یستعملون غرفة الحمام بدون  •

 استئذان 

 یھددونك أو یسببون لك األذى •
یبیعون المخدرات أو یقومون  •

 بأعمال أخرى غیر قانونیة 
 یسرقون أشیائك  •
 یعتدون علیك جنسیاً  •

یطردونك بالقوة إلى خارج  •
 بیتك 

 

 : حافظ على سالمتك وأمانك

 . ال تدع اآلخرین یتاجرون بالمخدرات في بیتك •
 . ال تسمح لعدد كبیر من األشخاص بالتواجد في بیتك في نفس الوقت •
 . ال تقدم ھاتفك أو مفاتیحك إطالقاً ألي شخص آخر •

 . إذا شعرت أن أحد الجیران أو أحد األشخاص الذین تعرفھم في خطر، تصرف فوراً واطلب المساعدة

 .  ال تسمح ألي شخص باالستیالء على بیتھم، أو بیتك

 



 اطلب المساعدة 
 ال تدع اآلخرین یدخلون بیتك ویتحكمون فیھ 

 : كیف یمكنك أن تتصرف

 .وكأنھ سرّ  ال تسكت على ما یجري •
 . اخرج من المكان إذا استطعت •
 :اتصل بأحد األشخاص أدناه •

o أحد األشخاص الذین تثق بھم 
o  الدعم والمساعدة لكالمسئول عن تقدیم 
o  المالِك 
o   7300داخلي   613-236-1222خدمات الشرطة في أوتاوا 

 911إذا شعرت أن حیاتك في خطر، اطلب الرقم  •
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