عشٛ

َّ٘رج اعزقبء اىَؼيٍ٘بد ٗاىزق ٌٞٞاىَجذئٜ
\سش٘
يٕافقخ ػهٗ اإلفصبح ػٍ انًؼهٕيبد
ٔٚجت أٌ ُٚش َشح نهذبنخ ثٕضٕح إيكبَٛخ اخزٛبسْب أل٘ يٍ انخٛبساد انًزبدخ أٔ ػذو اخزٛبس أ٘ يُٓب.

أطشِّ ح أّب.................

ىـ ( )................................ثإؽالع اٟخش ِٝػي ٚاىَؼيٍ٘بد اىز ٜرخض اىذبدصخ اىز ٜأثيغزٌٖ ػْٖب ٗفقب ىَب ٝي:ٜ

 .1أدسك أّْ ٜثَْذ ٜاىزف٘ٝغ أدّبٓ5،إرّبثإؽالع ٍقذٍ ٜاىخذٍخ (أٗ اىخذٍبد) اىَشبس إى ،ٌٖٞػيٍ ٚؼيٍ٘بد ٍذذدح رخض اىذبىخ ٍغزقبح ٍِ رقشٝش
اىذبدصخ ،دز ٚأرَنِ ٍِ اىذظ٘ه ػي ٚاىَغبػذح فَٞب ٝخض ادزٞبجبر ٜاألٍْٞخ ٗ/أٗ اىظذٞخ ٗ/أٗ اىْفغٞخ ٗ/أٗ اىقبّّ٘ٞخ.
أدسك أُ اىَؼيٍ٘بد اىَزجبدىخ عزؼبٍو ثغشٝخ ٗادزشاًٗ ،ال رزذاٗه إال ٗفقب ىَب رَي ٔٞاىذبجخ ىز٘فٞش اىَغبػذح اىز ٜأؽيجٖب.
أدسك أُ اإلفظبح ػِ ٕزٓ اىَؼيٍ٘بد ٝؼْ ٜأُ شخظب ٍب ٍِ اىٖٞئخ أٗ اىخذٍخ اىَخزبسح أدّبٓ قذ ٝذؼش ىيذذٝش ٍؼٗ .ٜأدزفع ثذق ،ٜف ٜأٍ ٛشديخ
ٍِ اىَشادو ،ف ٜأُ أغٞش سأ ٜٝثشأُ رجبده اىَؼيٍ٘بد ٍغ اىَْظَخ/جٖخ اىزْغٞق اىَجْٞخ أدّبٓ.
أٗد أُ ٝفظخ ػِ اىَؼيٍ٘بد ىيجٖبد اىزبىٞخ:
(ػغ ػالٍخ ػي ٚمو ٍب ْٝطجقٗ ،دذد االعٌٗ ،اىَشفقٗ ،اى٘مبىخ/اىَْظَخ مَب ْٝطجق)
اىخذٍبد األٍْٞخ (دذِّد)_____________________________________________ ____________________ :
اىخذٍبد اىْفغٞخ (دذِّد)______________________________________________________________ :
اىخذٍبد اىظذٞخ/اىطجٞخ (دذِّد)______________________ ___________ :
ٍيجأآٍٍِ /شمض إ٘ٝاء(دذِّد)_______________________________ ___________________________:
خذٍبد اىَغبػذح اىقبّّ٘ٞخ (دذِّد) :فغخ ػقذ ّنبح
خذٍبد عجو اىؼٞش (دذِّد)__________________________________________________________:
خذٍبد اخش( ٙدذِّد)__________________________________________________________:

 .2أدطذ ػيَب ثبدزَبه رجبده ثؼغ اىَؼيٍ٘بد اىز ٜال رنشف ػِ اىٖ٘ٝخ ألغشاع اىزقبسٝش .أ ٍِ ٛاىَؼيٍ٘بد اىَزجبدىخىِ رخظْ ٜأٗ رخض اىذبدصخ
اىزٗ ٜقؼذ ىٞجبىزذذٝذ .ىِ ٝزَنِ أدذ ٍِ اىزؼشف ػي ٜثْبء ػي ٚاىَؼيٍ٘بد اىَزجبدىخ .أدسك أُ اىَؼيٍ٘بد اىَزجبدىخ عزؼبٍو ثغشٝخ ٗادزشاً.

ٝ .1ؼغ اىذبىخ ػالٍخ ػي ٚاىزف٘ٝغ:

َؼى

ال

)أٔانٕانذٔ/نٛبأليشإراابَبنذبنخرذذ  81ػبيب(

رٕقٛغ/ثصًخ

انذبنخ_______________________________________________________

:

(أٔانٕانذٔ/نٛبأليشإراابَبنذبنخرذذ  81ػبيب)

سيض أخصبئ ٙانذبنخ_____________________________:انزبسٚخl2114\4\11 :

ىز٘ج ٔٞاألعئيخ أٗ اىزؼيٞقبد ثخظ٘ص ٕزا اىَْ٘رج ارظو ثبىيجْخ اىز٘جٖٞٞخ ىْظبً إداسح ٍؼيٍ٘بد اىؼْف اىقبئٌ ػي ٚاىْ٘ع االجزَبػ ٜػي ٚاىجشٝذ االىنزشّٗGBVIMS@gmail.comٜ

اإلطذاس(2اعزنَو ف ٜأمز٘ثش/رشش ِٝاألٗه )0202

طفذخ 6 ٍِ1

سش٘

الرقم التعرٌفً للحادثة

يؼهٕيبد اسبسٛخ (أل شبشخ)

اعٌ اىذبىخ:
سٍض اىذبىخ( :عٞزٌ ػَو اىشٍض اىنزشّٗٞب)

اعٌ ٍقذً اىخذٍخ:
اعٌ جٖخ ٍقذً اىخذٍخ:
ارذبد ّغبء اىَِٞ
اخش ٙدذد_______________
سقٌ اىز٘اطو:
اىَذبفظخ :
اىَذٝشٝخ :
اىْبدٞخ :
اىؼضىخ :
اىقشٝخ

:

اعٌ اىَخ:ٌٞ

ًَٕرج اسزقبء انًؼهٕيبد ٔانزقٛٛى انًجذئٙ
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سش٘

الرقم التعرٌفً للحادثة

َٕع انذبنخ( :يؼُفخ)........................................................

َٝ-1أل ٕزا اىَْ٘رج ثَؼشفخ ٍذٝش دبىخ أٗ ٍَبسط طذ ٜأٗ أخظبئ ٜاجزَبػ ٜأٗ شخض آخش ٍخّ٘ه ثزقذ ٌٝاىخذٍبد ىيذبىخ
-2الحظ أن جمٌع األسئلة المتبوعة بعالمة النجمة * ال بد أن تظل فً نموذج استقاء المعلومات والبد من اإلجابة علٌها .فهذه األسئلة
جزء من الحد األدنى من مجموعة البٌانات الالزم معرفتها عن العنف القائم على النوع االجتماعً .بعض األسئلة متبوعة بعالمة
النجمة*ٔدائرة؛ وهً قابلة للتخصٌص ،وٌقصد بالنص المائل فً هذه الحقول وجوب تخصٌص هذا النصوفقا لكل سٌاق
وإمكانٌةتعدٌله .األسئلةالتً ال تحمل عالمة ٌمكن لوكالتك تعدٌلها أو حذفها إذا لم تكن ضرورٌة للبرنامج و/أو إدارة الحالة.
 -3ما لم ٌُنص على خالف ذلك ،ضع عالمة أمام إجابة واحدة فقؾ لكل سؤال.
-4نرجو أال تجد حرجا فً إضافة أي عدد من األسئلة لهذا النموذج وفقا للحاجة فٌما لدٌك من سٌاق و/أو إرفاق المزٌد من الصفحات
الستكمال السرد إذا لزم األمر.

رؼيَٞبد

معنفة

قبل بدء المقابلة ،تأكد من فضلك من تذكٌر الحالة بأن جمٌع المعلومات المقدمة ستبقى سرٌة ،وأن بإمكانه اختٌار عدم اإلجابة على أي من األسئلة التالٌة.

 -1يؼهٕيبد إداسٚخ
سٍضٛ

 [g1]:التعليق

الرقم التعرٌفً للحادثة*( :رقم تسلسلً)

/

ربسٚخ انًقبثهخ( /

الرقم الرمزي للحالة( :رقم تسلسلً من اعلى)

رمز مقدم الخدمة( :رقمك الخاص)

ربسٚخ انًقبثهخ
ربسٚخ انذبدثخ

م)

المُبلِغ هو الحالة
 المُبلِغ هو ولً االمر
 المُبلِغ هو شخص غٌرالحالة وغٌر ولً االمر

 -2يؼهٕيبد ػٍ انذبنخ
عمر الحالة( قرِّ ب إذا لزم األمر)
تارٌخ المٌالد (قرِّ ب إذا لزم األمر)*
الحالة المدنٌة  /االجتماعٌة الحالٌة*:

الجنس*:
ذكر
 أعزب

أنثى
مطلق  /منفصل

 متزوج
المستوى التعلٌمً للحالة:خٌارات اساسً
عدد االخوة ان وجد ذكور
رشرٛت انذبنخ ث ٍٛاالخٕح:انسبدسّ
سن الزواج (

اعدادي

 أرمل
ثانوي

جامعً

اعلى

اخر

 منفصلة بشكل غٌر رسمً
لم تتعلم

)

عدد األطفال وجنسهم +11-1 :العمر (111-1
المهنة :موظفة حكومً
موظفة خاص
عاملة
اعمال حرة
الٌوجد
اخشٙ
وضع الحالة اثناء استقبالها
 فً بٌت الزوجٌة
 فً بٌت االسرة

 مشردة
 ال جئة

)

 نازحة
 الٌنطبق

ًَٕرج اسزقبء انًؼهٕيبد ٔانزقٛٛى انًجذئٙ
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طفذخ 6 ٍِ2

سش٘

الرقم التعرٌفً للحادثة

فً حالة كانت الجئة من أي بلد:
خٌارات بلدان
ماهً اللغة التً تتحدث بها:
خٌارات اللغات
سبب االجوء
 نزاعات مسلحة
االضطهاد
فً حالة كانت نازحة من أي منطقة
خٌارات(نازحٌن أرحب)
سبب النزوح
 نزاعات مسلحة
االضطهاد

ْم انذبنخ رٔ إػبقخ؟ *ال

 كوارث

المجاعة

 كوارث

المجاعة أو الجفاف األوبئة

 إعاقة ذهنٌة إعاقة جسدٌة

 كالهما
)إرا مبّذ اإلجبثخ ثـ"ال" ،أجت ػِ األعئيخ اىزبىٞخ(

إرا ابٌ انذبنخ طفال )أقم يٍ 18ػبيب)فٓم ٚؼٛش ثًفشدِ؟ نعمال
هل الطف ٌل غٌر مصحوب أو منفصل أو مستضعف على نحو آخر؟*
 طفل منفصل  طفل مستضعف على نحو آخر
طفل غٌر مصحوب
 ال
إذا كان الحالة ٌعٌش مع
شخص ما ،فما العالقة بٌنه وبٌن من ٌعتنً به؟
ٍ
غٌر ذلك________________ :
 زوج
أحد األقرباء
 الوالد  /ولً األمر
ما هً الحالة االجتماعٌة الحالٌة لمن ٌعتنً به؟
غٌر معلوم/ال ٌنطبق
 أرمل
مطلق  /منفصل
 متزوج
 أعزب
ما مهنة من ٌعتنً به:
ٌ عمل  الٌعمل

يؼهٕيبد دٕل اسشح انطفم:
انزُشئخ ف ٙانًُضل:
َصخ ٔاسشبد رٕثٛخ

رًٛٛض  اًْبل

ٔجٕد يًبسسبد سٛئخ ف ٙاالسشح:
 يخذساد ششة خًش قبد

دالل صائذ دشيبٌ  قسٕح

رذخ  ٍٛاخشٖ

انًسزٕٖ انزؼه ًٙٛنهٕانذ:ٍٚ
األة   :آيٚ  ٙقشأ ٔٚكزت  أسبس  ٙثبَٕ٘  أػهٗ
األو  :آيٚ  ٙقشأ ٔٚكزت  أسبس  ٙثبَٕ٘  أػهٗ

ًَٕرج اسزقبء انًؼهٕيبد ٔانزقٛٛى انًجذئٙ
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سش٘

الرقم التعرٌفً للحادثة

-3تفاصٌل الحادثة

الوقت من الٌوم الذي وقعت فٌه الحادثة*:
صباحا)ٍِ ؽي٘ع اىشَظ ٗدز ٚاىظٖش(
عصرا )ٍِ اىظٖش ٗدز ٚاىغشٗة)
مساء/لٌال )ٍِ اىغشٗة ٗدز ٚؽي٘ع اىشَظ(

غٌرمعروف
ال ٌنطبق

انًذبفظخ انزٔ ٙقؼذ فٓٛب انذبدثخ:*
 عمران

:

موقع الحادثة  /أٌن وقعتالحادثة*: 
(خصص خٌارات)
منطقة رٌفٌة
مدرسة
طرٌق
فً منزل الحالة
 فً منزل مرتكب الحادثة المدعى علٌه
غٌر ذلك (أذكر التفاصٌل)________________________
 الٌنطبق
انًذٚشٚخ التً وقعت فٌها الحادثة*:
الناحٌة /العزلة
 العشة
عمران
اىقشٝخ
 العشة

ًَٕرج اسزقبء انًؼهٕيبد ٔانزقٛٛى انًجذئٙ
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سش٘

الرقم التعرٌفً للحادثة

 -3رفبصٛم انذبدثخ ربثغ
نوع العنف فً الحادثة
(ٌرجى مراجعة نظام تصنٌف الحادثة التابع لنظام إدارة معلومات العنف القائم
على النوع االجتماعً واختٌار نوع واحد فقط)
 اغتصاب
(ٌتضمن االغتصاب الجماعً ،واالغتصاب الزوجً)

.1

.2

.3

اعتداء جنسً
(ٌتضمن محاولة االغتصاب وجمٌع أشكال العنف/االستغالل الجنسً بدون
ولوج ،وبتر/تشوٌه األعضاء التناسلٌة لألنثى).

.4

اعتداء جسدي
(ٌتضمن الضرب والصفع والركل والدفع وغٌر ذلك مما لٌس له طابع جنسً)

.5

 زواج قسري
(ٌتضمن الزواج المبكر)

.6

 حرمان من الموارد والفرص والخدمات
.7

إساءة المعاملة النفسٌة  /العاطفٌة
ػْف غٞش قبئٌ ػي ٚاىْ٘ع االجزَبػ( ٜدذِّد)

ٍيذ٘ظخ :ىِ رغجّو ٕزٓ اىذ٘ادس فٍ ٜغجِّو اىذ٘ادس

ٕو رؼَْذ اىذبدصخ اىَجيغ ػْٔ ٗى٘جب؟
إرا مبّذ اإلجبثخ ثْؼٌ  طِّْف اىذبدصخػي ٚأّٖب "اغزظبة".
إرا مبّذ اإلجبثخ ثالاعزَش ىزظو إىّ٘ ٚع اىذبدصخ اىزبى ٜف ٜاىقبئَخ.
ٕو رؼَْذ اىذبدصخ اىَجيغ ػْٔ ارظبال جْغٞب غٞش ٍشغ٘ة فٔٞ؟
إرا مبّذ اإلجبثخ ثْؼٌ  طِّْف اىذبدصخػي ٚأّٖب "اػزذاء جْغ."ٜ
إرا مبّذ اإلجبثخ ثالاعزَش ىزظو إىّ٘ ٚع اىذبدصخ اىزبى ٜف ٜاىقبئَخ.
ٕو رؼَْذ اىذبدصخ اىَجيغ ػْٔ اػزذاء جغذٝب؟
إرا مبّذ اإلجبثخ ثْؼٌ  طِّْف اىذبدصخػي ٚأّٖب "اػزذاء جغذ."ٛ
إرا مبّذ اإلجبثخ ثالاعزَش ىزظو إىّ٘ ٚع اىذبدصخ اىزبى ٜف ٜاىقبئَخ.
مو مبّذ اىذبدصخ ٗاقؼخ صٗاج قغشٛ؟
إرا مبّذ اإلجبثخ ثْؼٌ  طِّْف اىذبدصخػي ٚأّٖب "صٗاج قغش."ٛ
إرا مبّذ اإلجبثخ ثالاعزَش ىزظو إىّ٘ ٚع اىذبدصخ اىزبى ٜف ٜاىقبئَخ.
ٕو رؼَْذ اىذبدصخاىَجيغ ػْٖب دشٍبّب ٍِ اىَ٘اسد أٗ اىفشص أٗ اىخذٍبد؟
إرا مبّذ اإلجبثخ ثْؼٌ  طِّْف اىذبدصخػي ٚأّٖب "دشٍبُ ٍِ اىَ٘اسد أٗ اىفشص أٗ
اىخذٍبد ".
إرا مبّذ اإلجبثخ ثالاعزَش ىزظو إىّ٘ ٚع اىذبدصخ اىزبىٞخ ف ٜاىقبئَخ.
ٕو رؼَْذ اىذبدصخ اىَجيغ ػْٔ إعبءح اىَؼبٍيخ اىْفغٞخ/اىؼبؽفٞخ؟
إرا مبّذ اإلجبثخ ثْؼٌ  طِّْف اىذبدصخػي ٚأّٖب "إعبءح ٍؼبٍيخ ّفغٞخ/ػبؽفٞخ".
إرا مبّذ اإلجبثخ ثالاعزَش ىزظو إىّ٘ ٚع اىذبدصخ اىزبىٞخ ف ٜاىقبئَخ.
ٕو اىذبدصخ اىَجيغ ػْٖب دبىخ ٍِ دبالد اىؼْف اىقبئٌ ػي ٚاىْ٘ع االجزَبػٜ؟
إرا مبّذ اإلجبثخ ثْؼٌ اثذأ ٍشح صبّٞخ ػْذ اىشقٌ ٗ 1دبٗه إػبدح رظْٞف اىذبدصخ
(إرا مْذ دبٗىذ رظْٞف اىذبدصخ ػذح ٍشاد ،اؽيت ٍِ اىَششف ػيٞل ٍغبػذرل
ف ٜرظْٞف اىذبدصخ).
إرا مبّذ اإلجبثخ ثالط ِّْف اىذبدصخػي ٚأّٖب "ػْف غٞش قبئٌ ػي ٚاىْ٘ع
االجزَبػ."ٜ

____________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
هل كانت هذه الحادثة ممارسة تقلٌدٌة ضارة*؟
 ال
 ختان
 اخرى
هل أبلغت الحالة عن هذه الحادثة فً أي مكان آخر*؟
إذا كانت اإلجابة بنعم ،اختر نوع مقدم الخدمة الذي أبلغ الحالة لدٌه ودوِّ ن اسمه)؛ )اخزش جًٛغ اإلجبثبد انز ٙرُطجق)..

هل تم تبادل مال و/أو سلع و/أو منافع و/أو خدمات فٌما ٌتعلق بهذهالحادثة*؟
 نعم
ال

 ال
خدمات صحٌة/طبٌة ___________________________________________________________________________
 خدمات نفسٌة/وعظ ___________________________________________________________________________
 الشرطة/جهة أمنٌة أخرى______________________________________________________________________
خدمات المساعدة القانونٌة ________________________________________________________________________
برنامج سبل العٌش ___________________________________________________________________________
ملجأ آمن /مركز إٌواء _______________________________________________________________________
 غٌر ذلك (ح ِّدد)____________________________________________________________________________
ْم رؼشض انذبنخ أل٘ دٕادس ػُف قبئى ػهٗ انُٕع االجزًبػ ٙف ٙانًبض*ٙ؟ال
ً
موجزا:
إذا كانت اإلجابة بنعم ،أرفق وص ًفا
نعم
ْم رؼشضذ انذبنخ نالسزغالل
ارا ابَذ االجبثخ ثُؼى يبَٕع االسزغالل اسفق ٔصفب يٕجضا

 نعم

ال
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طفذخ 6 ٍِ3

سش٘

الرقم التعرٌفً للحادثة

 -4معلومات عن مرتكب الحادثة (المعنف)
2
 ذكر

 أكثر من 3
3
مرتكبو الحادثة كانوا ذكورا وإناثا

عدد مرتكبً الحادثة او المدعى علٌهم*:
1
جنس مرتكب/مرتكبً الحادثة المدعى علٌهم*:أنثى
مرتكب الحادثة المدعى علٌه ٌمنً غٌر ٌمنً
الفئة العمرٌة لمرتكب الحادثة المدعى علٌه* )إرا مبّذ ٍؼيٍ٘خ أٗ َٝنِ رقذٝشٕب):
61- 41 
41 - 26
25 - 18 
17 – 12 
11 - 1 
عالقة مرتكب الحادثة بالحالة
(حدد أول اختٌار ٌنطبق)
 زوج
ولً االمر
اخ او اخت
من العائلة بخالف الزوج او ولً االمر
زمٌل دراسة
 معلم  /مسؤول بمدرسة
مقدم خدمة
رب العمل
صدٌق للعائلة  /جار
الجئ  /شخص مشرّد داخلٌا  /عائد آخر
غٌر ذلك
ال توجد عالقة
 غٌر معروف
المهنة الرئٌسٌة لمرتكب الحادثة)إٌ ابَذ يؼهٕيخ)*:
(خصص خٌارات المهنة بإضافة عالمات اختٌار جدٌدة أو حذف بعضهاوفقا ً لموقعك)
زعٌم دٌنً
 تاجر/صاحب عمل
 مزارع
 معلِّم
مسلح غٌر تابع
 طالب
موظف باألمم المتحدة
للدولة/متمرد/مٌلٌشٌا
موظف دولة
 موظف بمنظمة غٌر حكومٌة
مسؤول أمنً
 شرطً
 عسكري من جٌش الدولة شٌخ

 -5اإلجشاء انًخطط نّ/اإلجشاء انًزخز

 غٌر معروف

+61 

موظف بمنظمة أهلٌة
متطوع من المجتمع
 عامل فً المجال
الصحً

 غٌر معروف

غٌر ذلك
 عاطل
 غٌر معروف

:أ٘ إجشاءَ /شبط ثخصٕص ْزا انزقشٚش

من أحال هذا الحالة إلٌك؟*
الخدمات الصحٌة/الطبٌة
الخدمات النفسٌة /الوعظ
 الشرطة /جهة أمنٌة أخرى
خدمات المساعدة القانونٌة
برنامج سبل العٌش
إحالة ذاتٌة /أول نقطة اتصال

 معلم/مسؤول بمدرسة
شٌخ
ملجأ آمن/مركز إٌواء
فاعل آخر فً المجال اإلنسانً أو التنموي
جهة حكومٌة أخرى
 وزارة الداخلٌة
غٌرذلك (ح ِّدد) ___________________________________

هل أحلت الحالةإلى ملجأآمن/مركز إٌواء؟*

تارٌخ ابالغ الملجا او مركز االٌواء

 نعم  ال

تارٌخ االنتقال الى الملجا او مركز االٌواء

إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*

 الخدمة قدمتها وكالتك
 الخدمات قدمتها وكالة أخرى من قبل
الخدمة ال تنطبق
 رفض االحالة اإلحالة
 الخدمة غٌر متاحة

اسم الملجأ وعنوانة

هل أحٌلت الحالة إلى الخدمات الصحٌة/الطبٌة؟*

تارٌخ ابالغ الخدمة الصحٌة الطبٌة
الوقت والتارٌخ:

إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*
 الخدمة قدمتها وكالتك
 الخدمات قدمتها وكالة أخرى من قبل
الخدمة ال تنطبق
 رفض الناجً اإلحالة
 الخدمة غٌر متاحة

اسم المرفق الصحً او الطبً

 نعم  ال

موعد المتابعة

ًَٕرج اسزقبء انًؼهٕيبد ٔانزقٛٛى انًجذئٙ

اإلصذاس (2اعزنَو ف ٜأمز٘ثش/رشش ِٝاألٗه )0202

صفذخ 4يٍ6

سش٘

الرقم التعرٌفً للحادثة

هل أحٌلت الحالة إلى الخدمات النفسٌة؟*
 نعم  ال
إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*
 الخدمة قدمتها وكالتك
 الخدمات قدمتها وكالة أخرى من قبل
الخدمة ال تنطبق
 رفض الناجً اإلحالة
 الخدمة غٌر متاحة
ْم ٚشغت انذبنخ ف ٙارخبر اإلجشاءاد انقبََٕٛخ؟*نعمال

هل أحلت الحالة إلى المساعدة القانونٌة؟*
 نعم  ال

تارٌخ اإلبالغ الخدمة النفسٌة أو الموعد التالً )ٕٚو/شٓش/سُخ(والوقت
اسم المرفق المختص وموقعة:
إ
موعدالمتابع

لم ٌستقر على رأي فً وقت إعداد التقرٌر

تارٌخ اإلبالغ عن الخدمة القانونٌة أو الموعد التالً )ٕٚو/شٓش/سُخ(والوقت:
اسم الجهة وموقعها:

إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*
 الخدمة قدمتها وكالتك
 الخدمات قدمتها وكالة أخرى من قبل
الخدمة ال تنطبق
 رفض الناجً اإلحالة
 الخدمة غٌر متاحة
هل أحلت الحالةإلى الشرطة أو إلى جهة أمنٌة أخرى؟*

تارٌخ اإلبالغ االمن او الشرطة أو الموعد التالً (ٌوم/شهر/سنة) والوقت:

إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*
 الخدمة قدمتها وكالتك
 الخدمات قدمتها وكالة أخرى من قبل
الخدمة ال تنطبق
 رفض الناجً اإلحالة
 الخدمة غٌر متاحة

اسم الجهة وموقعها:

 نعم ال

موعدالمتابعة:

هل أحلت الحالة إلى برنامج لسبل العٌش؟*

تارٌخ اإلبالغ الجهة المختصة أو الموعد التالً (ٌوم/شهر/سنة) والوقت:

إذا كانت اإلجابة ’ال‘ ،فلِ َم ال؟*
 الخدمة قدمتها وكالتك
 الخدمات قدمتها وكالة أخرى من قبل
الخدمة ال تنطبق
 رفض الناجً اإلحالة
 الخدمة غٌر متاحة

اسم الجهة وموقعها:

 نعم  ال

موعدالمتابعة:
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طفذخ 6ٍِ5

سش٘

الرقم التعرٌفً للحادثة

 -6نقطة التقٌٌم
صف الحالة الشعورٌة للمعنفةفً بداٌة المقابلة

صف الحالة الشعورٌة للمعنفة فً نهاٌة المقابلة :لدٌها القلٌل من

_________ ___________________________

___________________________________________________________

هل سٌأمن الحالة على نفسه عندما ٌنصرف؟

من سٌمد الحالة بالدعم المعنوي؟

نعم ال
إذا كانت اإلجابة بال برر ذلك:

___________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________

_________________________________________________________

معلومات أخري ذات صلة
ما اإلجراءات المتخذة لضمان سالمة الحالة؟
______________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

_________________________________________________________
_______________________________________________
____________________________________________________

___________________________________________________

فً حالة االغتصاب ،هل شرحت العواقب المحتملة لالغتصاب للحالة؟ (إذا كانت فوق 14عاما ً)؟
هل شرحت العواقب المحتملة لالغتصاب لمقدم الرعاٌة للحالة (إذا كانت الحالةةتحت 14عاما ً)؟  نعم

 نعم

 ال

 ال

س

ًَٕرج اسزقبء انًؼهٕيبد ٔانزقٛٛى انًجذئٙ
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طفذخ 6ٍِ6

