
CAPE 
The Center for Advocacy,  

Prevention, and Empowerment 

االستجابة لالعتداء الجنسي، والعنف، والمطاردة، 

 والتحرش الجنسي

 للطالب الدوليين

  خالل النهار
 

 (303) 871-3853 

 
 

 لألزمات بعد ساعات العمل  
 
 

(303) 871-2205  

 موارد جامعة دنفر السرية 

DU CAPE  3853-871-303 منسق 

DUمستشار عند الطلب )بعد الدوام  

  الرسمي(
303-871-2205 

DUمركز  الصحي واالستشاري    303-871-2205 

 4488-871-303  قسيس الجامعة

 خيارات االبالغ والدعم في  DU )غير سرية(

DU Campus Safety )3000-871-303  )الطوارئ  

DU Campus Safety  غير(

   الطوارئ(
303-871-2334  

DU Title IX Coordinator 
(www.du.edu/titleix)  

303-871-7481  

International Student & 
Scholar Services 
  *بإمكان توفير معلومات عن التأشيرات

303-871-4912 

  موارد دنفر

Muslim Family Services 303-871-5228  

Asian Pacific Development 
Center 

303-923-2920  

Servicios de La Raza 303-953-5930  

Safehouse Denver 

)مأوى العنف االسري والخط الساخن 
ساعة  ٤٢متوفر   

303-318-9989  

  خيارات االبالغ ضمن المجتمع )غير سرية(

Denver Police )1300-913-720   )غيرالطوارئ 

 مجانية وسرية CAPEجميع خدمات 

 

تتوفر المواعيد من الثامنة صباحاً ولغاية الرابعة و 
 النصف مساًء 

ا ل الااىليطلااىلي ريثأت   رمام ماقة  ىلي ييلت

عدم معرفة الثوافة االمريكية، والعوالق اللغوية، 

وعدم توفر نبام دعم محلي، والتعصب والتترقة، 

وعدم معرفة الووانين، يي بعي العوامل التي قد 

تزيد من خطر التعري للعنف وقد تخلق عوالق 

 .تمنع الطالب الدوليين من الحصول علل الدعم

 

  ًنت يحالت دولي لست وطيدان 

ةسباقمCAPE   اعاسل دا    قمسرصاناق 

 CAPE  توفر مناصرة مجانية و سرية عن طريق اتاحة

 فرصة للتكلم عن ما حدث. 

 CAPE  تستطيع مساعدتك في العثور علل موارد قد

 تساعد علل نجاحك و رفاييتك

المعلومات المتعلوة بزيارات ومحادثات الطالب ال يمكن  

مشاركتها مع يحد اال اكا كان يناك خطر شديد، ولن تواع 

 في سجل الطالب الجامعي

 CAPE لن تووم بابالغ الشرطة يو مسؤولي الهجرة 

 

 CAPEلالجابة علل األسللة، الرجاء االتصال ب 

cape@du.edu  

 353831783303يو االتصال علل رقم: 



  ؟ارىلحلااهذاقما يأاىليجسو لا

حمثعاقساذكراهللأا  ايجعاةسانشعرارصع ماىليرىلحن،ا

رىلألذى،ارىلورتبسد،ارىليخوف،ارل ماىلي يك .ا  ا

اىلي رىلسناهرا ي
ل
اف ل كلت

صعبا يأاىليمشسلرا  رتةسالااىليلر
َ
ت

اىليعم؟.اعاىعا ي
ل
يماسل تكالااىلح يسزارصعضا CAPEف

  يأاىليمشسلرارىلوحسرصنالااهسئا ك.ا

من الممكن ألي شخ ، بغي النبر عن عمر ، 

وعرقع، ويصلع، وجنسع، وموطنع، ومودرتع، وواعع 

االقتصادي واالجتماعي، الل، ين يوع احية اعتداء 

 ق ىاإنتشسراىلول  ىلءا

يل قام يحديم بتجايل كلمة "ال" يو لم يحصل علل إكن 

  مسبق منك قبل ين يووم بالتعل الجنسي معك؟

 

يل قام شريكك باالعتكار لك بسبب يكى يلحوع بك ثم قام 

بإيكالك مرة يخرى؟ يل قام شريكك بعزلك عن يسرتك 

 ويصدقالك؟

 

 يل يووم شريكك بمراقبة تحركاتك واتصاالتك؟

 

يل قام يحديم باالتصال بك باستمرار، يو إرسال رسالل 

نصية لك، يو مراسلتك عبر البريد االلكتروني بالرغم 

 من ينك طلبت منهم عدم فعل كلك؟

 

يل قام يحديم بالتواجد بشكل متكرر في يماكن تكيب 

 اليها بالرغم من ينك لم تعلن عن مكان تواجدك؟

 

يل قام يحديم باالساءة اليك لتبياً والتتو  بعبارات 

 جنسية في طبيعتها؟

 

يناك امرية واحدة من يصل ثالث نساء في ينحاء العالم 

  .ستتعري لعنف جسدي و يو عنف جنسي علل مر حياتها

يناك امرية واحدة من يصل خمس نساء ستتعري العتداء 

  .جنسي في حياتها الجامعية

اىليموىليمنلا  قساقي

 ىللرفاحمو كا
  لديك الحق باالمان والتحرر من العنف

  لديك الحق بطلب يمر حماية كطالب دولي

  لديك الحق بالحصول علل معلومات تتعلق بالتأشيرات

  الخاصة بك من دون يي خوف

  لديك الحق بطلب دعم سري

لديك الحق بالحصول علل المعلومات والدعم بلغتك 

  االساسية

، يجب إعطاء DUبحسب قوانين الواليات المتحدة وقوانين 
الموافوة من قبل يي شخ  يختار ين يووم بعمل جنسي مع 

 شخ  آخر.
يي نوع من االساءة غير مسموح بع في الواليات المتحدة، 

 وحتل وإن كان موبوالً في بلدان وثوافات يخرى.

 : الموافوة يجب ين تكون

 طوعية 

   بدون إكرا 

  متبادلة 

  ًغير متتراة نهاليا 

  متعمة بالحيوية 

 ممكن سحب الموافوة بأي وقت

يناك رجل واحد من يصل ستة عشر رجالً سيتعري 
 العتداء جنسي في حياتع الجامعية.


