ARABIC
مقدمة للموقع
تنطوي الصحة الجنسٌة على مجموعة من األمور التً ٌمكن أن تؤثر على صحتك وعافٌتك البدنٌة والعاطفٌة .وتشمل
العالقات والحٌاة الجنسٌة واالتصال الجنسً مع شخص آخر والحمل وما إلى ذلكٌُ .نظر إلى الصحة الجنسٌة فً أسترالٌا
بطرٌقة إٌجابٌة و ُتناقش قضاٌاها عل ًناٌ .جب أن تكون العالقات الجنسٌة ممتعة وخالٌة من أي تخوؾ أو شعور بالعار أو
اإلجبار على المشاركة فً أنشطة ال ترٌد المشاركة فٌها.
صمّم هذا الموقع طالب دولٌون من أجل الطالب الدولٌٌن .وٌحتوي على معلومات عن خدمات ٌمكنها مساعدتك فً حال
ظهور مشكالت صحٌة جنسٌة أو إذا كنت تود معرفة المزٌد.
"استمتع وحافظ على سالمتك!"

العالقات
توثل العالقاث جز ًءا هي الحٍاة الصحٍت وقذ تعود على حٍاتنا بونافع ج ّوت .ولكل شخص الحق فً أى ٌنعن بعالقت آهنت
وصحٍت.
هناك عواهل ٌوكي أى تجعل أي عالقت جنضٍت صحٍت وهوتعت أو غٍر صحٍت وربوا غٍر آهنت .االحترام هو أصاس أي عالقت
جنضٍت صحٍت .وهو التزام بالتواصل والتصرُّ ف باصتقاهت .ففً أي عالقت جنضٍت صحٍتٌ ،حظى كل هي الشرٌكٍي بالقذرة
على التعبٍر عي هشاعره كوا ٌحترم احتٍاجاث اَخر وحذوده فٍوا ٌتعلق بالجنش.
ٌمكن أن تصبح العالقات ؼٌر صحٌة فً بعض األحٌان .فإذا كنت تشعر بالخوؾ أو الضٌق أو فقدان السٌطرة أو التعاسة
فً عالقتك ،فقد ٌكون حان الوقت للتفكٌر فٌما إذا كانت العالقة مناسبة لك .إذا كان شرٌكك ٌعاملك معاملة سٌئة ،فهذا
ً
وحٌداٌ .مكنك الحصول على الدعم داخل الحرم الجامعً لمناقشة مشكالت
لٌس ذنبك ،وال لوم علٌك كما أنك لست
عالقتك.
العنؾ األسري سلوك عدوانً ٌنتهجه شخص للسٌطرة على شخص آخر والهٌمنة علٌه فً إطار عالقة وثٌقة .وقد ٌشمل
االعتداء البدنً أو اإلٌذاء النفسً (كالتهدٌد بقتلك أو أطفالك أو عائلتك أو إلحاق األذى بكم) أو اإلٌذاء االجتماعً
(كالتهدٌد باالتصال بمنظمة الهجرة وإلؽاء تأشٌرتك) أو اإلٌذاء االقتصادي (كأن ٌحتجز المال المخصص للطعام أو
للرسوم الدراسٌة) أو اإلٌذاء العاطفً (كأن ٌهٌنك أو ٌنعتك بمسمٌات شائنة).
الخط المخصص للعنؾ األسري 0011-656-364متاح طوال الٌوم (ٌمكنهم ترتٌب إحضار مترجم فوري لمساعدتك).
هذه الخدمة مجانٌة وتتسم بالسرٌة.

الجنس اآلمن واألمراض المنقولة جنس ًٌا
من المفترض أن ٌكون الجنس تجربة ممتعة ومع ذلك هناك خطورة اإلصابة بأمراض قد تؤثر على صحتك.
ٌقصد بالجنس األكثر أما ًنا وقاٌة صحتك من أمراض تنتقل إلٌك عبر االتصال الجنسً بشخص آخر .وٌمكن أن ٌساعد
استخدام الواقً (الذكري أو األنثوي) خالل ممارسة الجنس (اإلٌالج المهبلً أو الشرجً أو الفموي) فً الوقاٌة من
األمراض المنقولة جنسًٌا وحاالت الحمل ؼٌر المرؼوبة.
ال داعً للقلق إذا كنت تظن أنك قد أُصبت بمرض منقول جنسًٌاٌ ،مكنك الوصول إلى الخدمات الصحٌة لتخضع للفحص
والمعالجة .وهذه الخدمات ُتحاط بالسرٌة وال ترتبط بدراساتك.
لالستمتاع بصحة جنسٌة جٌدة ،نوصٌك بالخضوع للفحص:





كل  21شهرً ا
عند تؽٌٌر الشرٌك الجنسً
إذا لم تكن تستخدم واقًٌا خالل االتصال الجنسً
إذا َّ
تمزق الواقً خالل االتصال الجنسً

الواقٌات المجانٌة متوفرة بالحرم الجامعً.
كٌفٌة الحصول على خدمات الصحة الجنسٌة فً أسترالٌا
تتسم خدمات الصحة الجنسٌة فً نٌو ساوث وٌلز بالسرٌة ،وبعض الخدمات مجانٌة .توفر معظم الخدمات خٌار طلب
االستعانة بمترجم.
تقدم المراكز الصحٌة بالجامعة خدمات فحص وعالج األمراض المنقولة جنسًٌا وؼٌرها من أمور الصحة الجنسٌة بما فً
ذلك وسائل منع الحمل والفحوصات الصحٌة للمرأة واختبارات الحمل والمشورة وؼٌرها ،وهً خدمات مجانٌة فً أؼلب
األحٌان وسرٌة دائمًا .للحصول على هذه الخدماتٌ ،تعٌن علٌك تحدٌد موعد سواء عن طرٌق االتصال الهاتفً أو الذهاب
إلى مركز الخدمة الصحٌة والتحدث إلى موظؾ االستقبال .وٌتعٌن علٌك اصطحاب بطاقتك الصحٌة عند الذهاب إلى
مركز الخدمة الصحٌة.
ٌقع مركز نٌو ساوث وٌلز لتنظٌم األسرة ( )Family Planning NSWفً أشفٌلد ونٌوكاسل وٌقدم خدمات الصحة
اإلنجابٌة والجنسٌة مثل فحوصات األمراض المنقولة جنسًٌا ومعالجتها ووسائل منع الحمل واختبارات الحمل والمشورة
والفحوصات الصحٌة للمرأة وؼٌر ذلك الكثٌر فً إطار سري وموضوعً .للحصول على هذه الخدمةٌ ،تعٌن علٌك تحدٌد
موعد عن طرٌق الهاتؾ أو زٌارة مركز الخدمة وتحدٌد موعد مع موظؾ االستقبال أو عن طرٌق البرٌد اإللكترونً أو
عبر الموقع اإللكترونً للمركز.
ٌقدم مركز خدمات الصحة الجنسٌة فً سٌدنً ( )Sydney Sexual Health Serviceفحوصات صحة جنسٌة فً إطار
سري وموضوعً .ال ٌتعٌن علٌك تحدٌد موعد للحصول على هذه الخدمة.

وسائل منع الحمل
ٌُقصد بمنع الحمل منع حدوث حمل نتٌجة االتصال الجنسً بٌن ذكر وأنثى.
هناك عدد من الخٌارات المختلفة المتاحة فً أسترالٌا.
تساعد وسائل منع الحمل الشرٌكٌن على االستمتاع بالممارسة الجنسٌة دون الخوؾ من حدوث حمل .من الضروري
تحدٌد أفضل خٌار ٌناسب احتٌاجاتك وظروفكٌ .مكن أن ٌساعدك التحدث إلى طبٌب فً مركز الخدمة الصحٌة فً
الجامعة ( )University Health Serviceأو أي مركز طبً فً المجتمع فً اتخاذ قرار بشأن اختٌار وسٌلة منع الحمل
األنسب لك.
الحمل غٌر المرغوب فٌه
ال تمضً الحٌاة كما نخطط لها أحٌا ًنا .وٌعد اتخاذ قرار بشأن الحمل ؼٌر المرؼوب فٌه أمرً ا شخصًٌا .هناك خدمات
صحٌة فً أسترالٌا تقدم الدعم لمساعدة النساء على اتخاذ قرار بشأن أفضل خٌار ٌناسبهن فً إطار سري وموضوعً.
لدى مؤسسة  Marie Stopesأو  Family Planning NSWمعلومات تفصٌلٌة عن خٌارات الحملٌ .مكنك أٌضً ا تحدٌد
موعد مع مركز  University Health Serviceفً كاالؼان أو أورٌمباه لمناقشة خٌاراتك مع أحد األطباء.
الجنس واإلنترنت
توفر شبكة اإلنترنت وسائل للتواصل واالختالط االجتماعً بٌن الناس ،بما فً ذلك فرص االندماج فً عالقات رومانسٌة
وجنسٌة .والٌومٌ ،ستخدم العدٌد من األشخاص مواقع أو تطبٌقات المواعدة أو "تطبٌقات المرافقة" ،وهناك خدمات معٌنة
تعتمد على نوع العالقة التً تبحث عنها .وٌتضمن ذلك العالقات مؽاٌرة الجنس أو مثلٌة الجنس وؼٌرها ،سواء لفترات
طوٌلة وقصٌرة .احرص على أن تكون آم ًنا وفط ًنا عند استخدامك تطبٌقات المواعدة/المرافقة .فٌما ٌلً بعض النصائح
لضمان استمتاعك وشرٌكك بتجربة إٌجابٌة:
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اخضع لفحوصات الصحة الجنسٌة بشكل دوري .من المهم أن تكون على معرفة بصحتك الجنسٌة لتتمكن من
وقاٌة نفسك وشرٌكك.
احرص على حماٌة معلوماتك الشخصٌة .تأكد من عدم الكشؾ عن أي تفاصٌل مثل رقم هاتفك أو عنوانك أو
موقعك أو بٌاناتك المصرفٌة أو بٌانات محل عملك ألشخاص ال تعرفهم.
تعرف على األشخاص قبل لقائهم .احرص على أال تتعجل فً أمورك .تذكر بأن الناس لٌسوا دائمًا من ٌدَّعون
كونه .إذا شعرت برٌبة فً األمر ،اتبع حدسك.
احرص دائ ًما على أن ٌكون اللقاء األول فً مكان عام .من السدٌد االلتقاء فً مكان عام حٌث ٌتواجد أشخاص
آخرون حولك فً المكان .وهذا من شأنه ضمان بقائك فً أمان .تأكد من أن لدٌك وسٌلة نقل خاصة بك من أي
مكان تذهب إلٌه للقاء أحد وإلٌه إذا لم تسر األمور على ما ٌرام.
أخبر أحد أصدقائك بالمكان الذي تقصده .إذا كنت ستقابل شخصً ا ما ،أخبر أح ًدا ما بمكان تواجدك للحرص على
سالمتك .إذا لم تكن ترؼب فً إطالع أي شخص على تلك المعلومات ،فال بأس فً ذلك ،ؼٌر أنك إذا خططت
لٌكون لك صدٌق ٌطمئن علٌك ،فسٌكون ذلك مبررً ا لمؽادرة المكان إذا لم تشعر بالراحة.
ً
ابقَ صاح ًٌا .إذا كنت تلتقً بشخص ال تعرفه ً
جٌدا ،فال تقبل تناول مشروبات ما لم تكن متأكدا من خلوها من أي
ً
شًء قد ٌضرك .إٌاك وقبول عقاقٌر من شخص ال تعرفه جٌ ًدا .ال بد أن تكون منتبهًا ومتٌقظا فً جمٌع
األوقات.
تحل ّ باالحترام .من المهم معاملة اآلخرٌن بالطرٌقة التً تحب أن ٌعاملوك بها .احترم حدود اآلخرٌن وال
تضاٌق ؼٌرك أو تزعجه أو تضؽط علٌه لكً ٌقوم بأمر ال ٌرؼب فٌه .فاالعتداء الجنسً جرٌمة خطٌرة
وموافقة اآلخر أمر بالػ األهمٌة.
االتصال فً حالة الطوارئ .إذا تعرضت لخطر مباشر ،اتصل على ثالثة أصفار ( .)000لٌس هناك ما تخجل
منه إذا كنت تستخدم تطبٌق مواعدة أو مرافقة ،ولن تتوانى الشرطة عن مساعدتك بصرؾ النظر عن مٌولك
الجنسٌة أو هوٌتك الجنسٌة.

الجنس والقانون
هناك قوانٌن خاصة بالجنس فً أسترالٌا .وهذه القوانٌن مفروضة لضمان سالمة األشخاص وعدم إٌذائهم .من المهم أن
تكون على معرفة بهذه القوانٌن ألنها قد تختلؾ عن القوانٌن فً بلدك األصلً.
الموافقة على الممارسة الجنسٌة
ٌحق لك فً أسترالٌا اختٌار ما إذا كنت ترؼب فً إقامة عالقة جنسٌة مع شخص آخر .وال ٌحق ألي شخص إرؼامك
على أي فعل ال ترؼبه .وٌحظر قانو ًنا ممارسة الجنس مع شخص آخر دون موافقته .وتعنً الموافقة اختٌارك بمطلق
حرٌتك ممارسة الجنس مع شخص آخر .أما ممارسة الجنس دون الموافقة فهً تمثل اعتدا ًء جنس ًٌا وهو سلوك مخالؾ
للقانون.
االعتداء الجنسً
إذا تعرضت أو تعرض أحد معارفك العتداء جنسً ،فال ٌجب أن تتعامل مع ذلك بمفردكٌ .مكن للجامعة تقدٌم الدعم
والمعلومات لمساعدتك .وال ٌرتبط اإلبالغ بوقوع اعتداء جنسً أو الوصول إلى الخدمات التً تقدم الدعم المتعلق
باالعتداء الجنسً بدراساتك.
وٌمكن لخدمة  Campus Careداخل الجامعة تقدٌم العون لك ومساعدتك فً الحصول على خدمات الترجمة الفورٌة.
وتتوافر خدمة  Campus Careمن اإلثنٌن إلى الجمعة .وهً خدمة سرٌة واإلبالغ الذي تقدمه ؼٌر مرتبط بدراساتك.
كما تتوافر خدمات االعتداءات الجنسٌة ( )Sexual Assault Servicesفً نٌو ساوث وٌلز على مدار الٌوم فً معظم
المستشفٌات الرئٌسٌة لتقدٌم المساعدة ألي شخص تعرض العتداء جنسً .فهً توفر مشورة ومساعدة طبٌة وبإمكانها
إحالتك إلى الخدمات القانونٌة والحصول على مشورة الشرطة .وهً خدمة سرٌة .وٌمكن لخدمات Sexual Assault
 Servicesتوفٌر مترجم فوري لك.
ال ٌتوجب علٌك إبالغ الشرطة باالعتداء الجنسً فً حال عدم رؼبتك .ولن ٌؤثر اإلبالغ عن االعتداء الجنسً أو الذهاب
إلى الشرطة على تأشٌرتك أو الهجرة أو التسجٌل فً الجامعة.
وٌوجد لدى مرکز األزمات الخاص بحاالت االؼتصاب ( )NSW Rape Crisis Centreالمزٌد من المعلومات حول
الدعم والخدمات المتاحة فً جمٌع أنحاء نٌو ساوث وٌلز.
التحرش الجنسً
التحرش الجنسً هو سلوك جنسً ٌتم دون دعوة و/أو هو ؼٌر مرؼوب فٌه ،مثل التعرض للمس مع عدم رؼبتك فً ذلك
أو إطالق أسماء جنسٌة علٌك أو إخبارك بنكات جنسٌة أو تعرضك الهتمام جنسً مثل طلب موعد منك مرارً ا وتكرارً ا
بٌنما ترفض ذلك .ومن حاالت التحرش الجنسً أٌ ً
ضا مضاٌقة شخص بشأن جنسه أو هوٌته الجنسٌة.
االشتغال بالجنس
ُتعد أماكن الجنس (بٌوت الدعارة) واالشتؽال بالجنس مقابل المال (البؽاء) قانونٌة فً أسترالٌا بالنسبة لألشخاص الذٌن
تزٌد أعمارهم عن  28عامًا .من المهم فهم هذه القوانٌن إذا كنت تستخدم هذه الخدمات أو إذا كنت تعمل فً هذا المجال.

المثلٌات والمثلٌون ومزدوجو المٌل الجنسً ومغاٌرو الهوٌة الجنسٌة والمخنثون والمترددون فً مٌلهم الجنسً
()LGBTIQ
ٌحق لك فً جامعة نٌوكاسل التعبٌر عن هوٌتك وأن تشعر بالراحة واألمن بشأن مٌولك الجنسٌة .توجد العدٌد من خدمات
الدعم والمجموعات المجتمعٌة فً أسترالٌا التً تدعم احتٌاجات صحة الطالب من مجموعة  LGBTIQوعافٌتهم.
ً
عضوا فً شبكة  ALLYالتً تعمل على زٌادة الرؤٌة والوعً والدعم للموظفٌن والطالب من
ُتعد جامعة نٌوكاسل
مجموعة  LGBTIQولمشكالتهم ذات الصلة.
كما ٌدعم اتحاد طالب جامعة نٌوكاسل واتحاد طالب الدراسات العلٌا بجامعة نٌوكاسل الطالب بشأن مشكالت .LGBTIQ

منظمات  LGBTIQفً المجتمع
ُتعد  Q Lifeخدمة تقدم االستشارات والموارد للمنتمٌن لمجموعة ٌ .LGBTIQقدم هذا المركز خدمة هاتفٌة سرٌة على
الرقم 2800-284-517
تعتبر  ACONمنظمة مجتمعٌة توفر برامج للحد من انتقال فٌروس العوز المناعً البشري (اإلٌدز) فٌما بٌن الرجال
المثلٌٌن ،ودعم األشخاص المصابٌن بفٌروس العوز المناعً البشري ،وتحسٌن صحة المثلٌات والمثلٌٌن ومزدوجً المٌل
الجنسً ومؽاٌري الجنس والمخنثٌن وعافٌتهم .وتوفر المنظمة برامج للرجال اآلسٌوٌٌن والمتحدثٌن بالعربٌة ومعلومات
بلؽات أخرى.
ٌوفر مركز  Gender Centreخدمات استشارٌة وإدارة حاالت لألشخاص المتحولٌن جنسًٌا أو المترددٌن فً مٌولهم
الجنسٌة.

التأمٌن الصحً للطالب األجانب ()OSHC
من شروط الحصول على تأشٌرة طالبٌة أن ٌكون الطالب الدولٌون مشتركٌن فً التأمٌن الصحً للطالب األجانب
( )OSHCلمساعدتهم فً الوفاء بتكلفة الرعاٌة الطبٌة أو الرعاٌة فً المستشفى التً قد تحتاج إلٌها فً أثناء وجودك فً
أسترالٌا.
وسوؾ ٌؽطً التأمٌن الصحً للطالب األجانب أجر زٌارات الطبٌب والحصول على بعض العالجات بالمستشفى
وسٌارات اإلسعاؾ وعدد محدود من األدوٌة الصٌدالنٌة خالل فترة إقامتك فً البالد .وٌشمل ذلك إجراء فحوصات
صحٌة جنسٌة.
ُتعد مؤسسة  Allianz Global Assistالمزود المفضل للتأمٌن الصحً لدى الجامعة فً جامعة نٌوكاسل ،وٌتواجد ممثلو
 Allianzداخل الحرم الجامعً لمساعدة الطالب بشأن استفساراتهم أو طلبات الحصول على بطاقات أو مساعدتهم فً
تقدٌم مطالبات.
وبالنسبة للتأمٌن الصحً للطالب األجانب المقدم من شركات أخرى ،من األفضل االطالع على موقع الشركة للحصول
على معلومات.
تحقق من وثٌقة التأمٌن للتعرف على ما تشمله
تحقق من تفاصٌل وثٌقة تأمٌنك لفهم النفقات التً تؽطٌها.
قد ٌُطلب منك فً بعض األحٌان دفع مبلػ "الفرق" .وٌحدث ذلك عندما ٌؽطً التأمٌن الصحً نفقات العالج الطبً جزئًٌا.
وٌطلق على الجزء الذي ال ٌؽطٌه التأمٌن الفرق وهو المبلػ الذي تحتاج إلى سداده.

سوؾ تحتاج إلى الحصول على بطاقة التأمٌن الصحً للطالب األجانب ،وسوؾ تحتاج إلى إظهار بطاقة التأمٌن الصحً
للطالب األجانب فً كل مرة تذهب فٌها إلى الطبٌب أو تخضع لعالج إسعافًٌ .مكن للطالب الدولٌٌن فً مركز
 University Health Serviceإرسال فاتورة االستشارات مباشر ًة لٌتم تؽطٌتها من التأمٌن الصحً للطالب األجانب
حسب نوع التأمٌن الصحً للطالب األجانب الذي ٌحملونه .مركز University Health Service
قد تطلب مراكز الخدمات الطبٌة األخرى دفع رسم فرق مقدمًا فً حٌن ُتحصِّل بقٌة الرسوم من التأمٌن الصحً للطالب
األجانب مباشرة .وقد تطلب بعض المراكز الطبٌة السداد بالكامل عند زٌارة الطبٌب وٌُفترض أن تطلب استرداد المبلػ
من التأمٌن الصحً للطالب األجانب .ابحث عن طبٌب باللؽة اإلنجلٌزٌة واللؽات األخرى
ٌمكن تقدٌم المطالبة بشكل شخصً أو عبر اإلنترنت .إذا لم ُتحضر بطاقة التأمٌن الصحً للطالب األجانب معك ،فعند
طلبك الحصول على العالج الطبً ٌمكنك الحصول علٌه مع ذلك ،ؼٌر أنه سٌتعٌن علٌك سداد قٌمة العالج المفروضة
ً
كاملة والحصول بنفسك على تعوٌض بالمبلػ من التأمٌن الصحً للطالب األجانب .أطلقت  Allianz OSHCتطبٌق My
 - OSHC Assistantتأمٌن صحً بٌن ٌدٌك

