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ASPIRE   اجتماعيمشروع بحوث 
 

 مقابالت
 

 تعالي وشاركي
( هو مشروع بحوث مشترك بين ASPIREمشروع تحليل السالمة والمكان في خبرات المهاجرين والالجئين )

. يجرى البحث في كل من والية فيكتوريا وتاسمانيا بهدف تحسين االستجابات للعنف المركز المتعدد ثقافيا لصحة المرأة وجامعتي ملبورن وتاسمانيا
 المنزلي في األسر التي هاجرت إلى أستراليا. 

 
 ما الداعي لمشاركتك؟

رهم أو موقعهم العنف المنزلي قضية خطيرة تؤثر على ثلث النساء في أستراليا، وعلى أشخاص من مختلف مناحي الحياة بغض النظر عن دخلهم أو أعما
تي هاجرن إلى الجغرافي أو ميولهم الجنسية أو ثقافتهم أو أصولهم العرقية. نود أن نتعلم المزيد عن العنف المنزلي من تجارب وأوجه نظر النساء اللوا

في مجتمعك المحلي على تفهم  أستراليا ويساورهن القلق بشأن المعاملة المسيئة أو العنف داخل األسر، حتى نتمكن معا من مساعدة مقدمي الخدمات
لمجتمعات احتياجاتك وتوفير دعم أفضل بطريقة تتسم باالحترام وتحافظ على السالمة بما يتناسب وثقافتك. سوف تتاح النتائج المستخلصة من البحوث ل

ف تطوير خدمات وقاية ودعم مالئمة المحلية ومقدمي الخدمات والجهات الواضعة للسياسات على شكل التقارير والعروض والمعروضات البصرية بهد
 ثقافيا.  

 
 من األشخاص الذين ستتحدثين معهم؟

ضلن التحدث يمكن إجراء المقابالت بلغتك أو باللغة اإلنجليزية،  وسوف يتواجد مترجمون فوريون لتسهيل التواصل. فالخيار إذن متروك لك. هناك من يف
دثون اللغتين بينما يفضل غيرهن التحدث مع أحد الباحثين باإلنجليزية أو من خالل مترجم فوري، أو كال بلغتهن األم مع أحد المثقفين الصحيين الذين يتح

هدفنا هو توفير مكان آمن ومريح تشاركين فيه بأفكارك وتتحدثين بكامل الحرية. سوف تستغرق المقابالت أو المناقشات الجماعية ما بين    الطريقتين معا!
 صلين في نهايتها على قسيمة من كولز مايرز تعبيرا عن شكرنا على وقتك.ساعة وساعتين زمن وستح

 
  ما هي أنواع األسئلة التي ستطرح علي؟

أثر الهجرة على األسر والعنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين، والقيم االجتماعية/الثقافية في المقابالت الفردية ستركز األسئلة على أفكارك حول 
، باإلضافة إلى استبيان به أسئلة حول السن وبنية األسرة والخلفية الثقافية ووضعك من العنف األسري وإمكانية الحصول على خدمات الدعموتجربتك مع 

 حيث الهجرة.  ال يتعين عليك إجابة كافة األسئلة كما أن الخيار متروك لك بالنسبة لما تريدين التشارك به في المقابلة. 
 

 ت سرية؟هل ستبقى المعلوما
ففريق البحث يلتزم بشروط خصوصية وسرية صارمة، كما ستعطى لك معلومات عن حقوقك المتعلقة بالخصوصية. المعلومات التي تقدميها خالل   تماما،

باحثين أي أسئلة المقابلة وفي االستبيان ستبقى سرية ولن يتم إدراج اسمك أو أية تفاصيل عنك يمكنها أن نفصح عن شخصيتك. يمكنك أن تطرحي على ال
 بشأن السرية لضمان أنك ترتاحين للمشاركة في البحث. 

 
   هل يهمك األمر؟

 بالتالي  الرجاء االتصالال بأس أن تتصلي للحصول على المزيد من المعلومات قبل أن تقرري إن كنت راغبة في المشاركة. 
 

 ، المركز المتعدد ثقافيا لصحة المرأة. ASPIREجاسمين شين، مساعدة بحوث في 
 jasmin@mcwh.com.au البريد اإللكتروني:. 0)09223 9418 (  الهاتف:

 
 ، جامعة ملبورن. ASPIREإيرين ديفيز، مساعدة بحوث في 

 erin.davis@unimelb.edu.au البريد اإللكتروني:. 0174 8344 (03)  الهاتف:
 

 450 131  الهاتف: -بخدمة الترجمة الخطية والفورية   قبل إجراء المحادثة، رجاء اتصلي إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري
 

 1 800 015 188 (:SAFE STEPSالخطوات اآلمنة )إن كنت بحاجة إلى المساعدة بسبب العنف األسري، اتصلي بمنظمة 
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