
SIAD
خدمة المعلوماتو

العنا�ة �المرأة

Plaça Sant Roc, 2
Móra d'Ebre

de dilluns a divendres
de 9 h a 15 h

977 401 851
650 115 656

ss6@riberaebre.org

Generalitat de Catalunya
Institut Català
de les Dones

900 900 120
Contra la violència
masclistaAtenció 24 h

ك�ف�ة الوصول إ� الخدمة

�ش�ل م�ا� أو عن ط��ق التح��ل من خدمة أخرى أو من هيئة أو �
� � المجلس المح� ل��ب�ا دي إبري، SIAD تقع .أشخاص معروف��� � � �� � وتتوفر ام�ان�ة �Plaça Sant Roc, 2 Móra d'Ebre م�دان .
Flix التجوال ع� .

�الف��ق المه��
�� �يتوفر � SIAD ف��ق متعدد التخصصات وف�ه مهني� متخصص� � � � �� الحقوق وعلم النفس وال���ة االجتماع�ة .��



 SIAD خدمة معلومات ورعا�ة للمرأة. إنها خدمة موجهة لل�ساء 
�

�وتقدم المعلومات واإلرشاد والتوج�ه والدعم � جميع الجوانب 
المتعلقة �ح�اتهن الوظ�ف�ة، االجتماع�ة، الشخص�ة، العائل�ة :

�وغ�ها.

الخدمات التي تقدمھا

SIAD؟ ما ھي 

الخدمة القانون�ة : §
� �

توف� االس�شارة � حاالت األزمات � العالقة الزوج�ة  ç�� �
�وعمل�ات الحرمان من المقدرة وحضانة األطفال وتوف� 

�التوج�ه � المسائل ذات الطابع القانو� .�� �
الخدمة النفس�ة : §

توف� الدعم النف� � حاالت الضيق العاط�.�� ç�� � �
تع��ز وتحس� مهارات االتصال والمهارات االجتماع�ة � ç�

�
�والثقة � النفس.

الخدمة االجتماع�ة : §

تقد�م المعلومات والتوج�ه والمشورة حول الموارد  ç
والخدمات.

ال�شف عن حاالت الخطر والتهم�ش االجتما� والوقا�ة  ç�
منها.

�
الرعا�ة والدعم � حاالت العنف الذكوري. ç�

�
�أ�ضا �عمل مجتم� �دعم  SIAD �اإلضافة إ� ذلك، تقوم

الجمع�ات ال�سائ�ة والتأه�ل ومجموعات المساعدة المت�ادلة 
والوقا�ة وال�شف عن مواقف العنف الذكوري المحتملة 

�
�والت�سيق مع الش�كة العامة والخاصة � المنطقة

لمن توجه؟

� �توجه لجميع ال�ساء �منطقة ر�ب�ا دي إبري ح� ي�س� لهن التمتع �
��حقوقهن وممارستها �ح��ة ودون تمي�.�

مواع�د خدمة الجمهور:

�يتم طلب موعد مسبق ع� الهاتف رقم 977401851 أو الهاتف 
�650115656 من االثن� إ� الجمعة من الساعة 9 إ� الساعة 15 .�


