
؟ ATENPRO ما ھو
ما ھي الخدمات التي یقدمھا؟

ATENPRO

خدمة هاتفية لرعاية وحماية ضحايا العنف ضد المرأة 

(ATENPRO)،  هو جهاز الهاتف المحمول يتيح للمستخدمين

خصيصا بمركز يعمل فيه أفراد مؤهلون في أي وقت االتصال 

.إلعطاء الجواب المناسب اعتماًد على وضعِك الشخصي

يقدم المركز رعاية فورية وعن بعد، مما يضمن االستجابة 

ساعة في  24السريعة للحاالت التي قد يواجهونها، على مدار 

.يوًما في السنة، ومهما كان مكان الضحية 365وال اليوم، وط

يقوم مركز الخدمة باالتصال بشكل دوري بمستخدمي الخدمة  

في حاالت الطوارئ، يكون موظفو المركز  .للقيام بمتابعة دائمة

على استعداد لتقديم استجابة مناسبة لألزمة، إما بمواردهم 

.ادية األخرىالخاصة أو من خالل تعبئة الموارد البشرية والم

وحدة )إنها خدمة متاحة للنساء ذوات اإلعاقة السمعية 

SOTA:)  من خالل تطبيق مثبت في الجهاز، ويسمح

.باالتصال بمركز الخدمة من خالل حوار عبر الرسائل النصية

 

تابعینا على:

 

خدمة رعاية وحماية 

النساء ضحايا 

العنف ضد المرأة 

:مزيد من المعلومات

خدمات المساواة أو الخدمات االجتماعية  

التابعة لبلديتك

. 900222292 :الهاتف 

:معلومات للهيئات المحلية

atenpro@femp.es

:الموقع اإللكتروني

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informa- 

cionUtil/recursos/servicioTecnico/home.htm

ATENPRO

@delgobvg 

@delgobvg
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راحة البال عند الحاجة، طوال  
يوًما في السنة  365

الدعم والمعلومات والمشورة
ساعة في   24على مدار 

اليوم

خدمة هاتفية فورية في حاالت  
الطوارئ 

متصلة بمركز اتصال يقوم بإبالغ  
قِوى األمن في حاالت الخطر 

جهاز محمول، بتقنية جي بي 
إس 

:االستفادة من الخدمةشروط 

أن تكوني امرأة ضحية للعنف ضد المرأة وال تعيشين 

مع المعتدي الذي أساء إليك

تشاركين في برامج الرعاية المتخصصة الموجودة  أن

في منطقتك، وأن توافقين على قواعد تشغيل الخدمة  

.وأن تتعاونين من أجل عمل الخدمة بشكل صحيح

إذا كنِت تستوفين هذه شروط، فيمكنِك طلب االنضمام إلى 
في مكتب خدمات المساواة أو  ATENPROخدمة 

.منِك حسب عنوانكِ  مكتب الخدمات االجتماعية القريبة

اطلبي المزيد من المعلومات على الرقم 

900222292.

المكالمات التي تجريها المستخِدمة  

 لالتصال بالمركز 

إخبارنا بمعلومات : يمكنِك االتصال ألسباب مختلفة

االتصال، وإبالغنا بالتغييرات التي طرأت على 
حالتك، وطلب الرعاية النفسية، وطلب معلومات حول 

.الموارد والخدمات، وما إلى ذلك

كما ستتمكنين من الرد على مكالمات المتابعة التي 

.يجريها مركز الخدمة

(

في حالة الطوارئ، یمكنِك االتصال بمركز الخدمة، 
حیث سیتم تعبئة الموارد المناسبة للموقف إشعار لقوات

وھیئات األمن، والخدمات الصحیة، وما إلى 
ذلك( وسیتم تقدیم الحلول المناسبة.

مكالمات يجريها مركز الخدمة  
لالتصال بالمستخدمات 

بعد االشتراك في الخدمة، ستتلقین مكالمات دوریة 
من مركز خدمة الزبائن یمكنك اختیار مكالمات )

نصف شھریة أو شھریة( لمتابعة حالتك .

باإلضافة إلى ھذه المكالمات، یمكنك أیًضا استقبال 
مكالمات أخرى تتعلق بوقائع ذات الصلة على)  
سبیل المثال، إذا كان علیك حضور محاكمة)، أو 

للتحقق من األداء  مكالمات 
الصحیح للنظام.

ا، بعد إجراء مكالمة  أخیًر
الطوارئ، سیتم برمجة جداول 

زمنیة للمتابعة ما بعد الطوارئ إلعطاء استمراریة 
للتدخل الذي بدأ في وقت اإلنذار ولتقییم حالتك النفسیة 

واالجتماعیة بعد ذلك.




