مجتمع الميم
الناجون

مساعدة مجانية
وسرية متوفرة
احصل على المزيد من المعلومات حول برامج
االئتالف على  tncoalition.orgأو اتصل

615-386-9406
الخط الساخن الوطني :
1-800-799-7233

األشخاص ذوو الميول الجنسية المثلية والثنائية
والمتحولون جنسيا معرضون لخطر أعلى
للعنف المنزلي والجنسي ،لكن  1من كل 5
ناجين من مجتمع الميم يبحثون عن خدمات
الدعم .
عنف الشريك الحميم ) (IPVيحدث في جميع
المجتمعات .لديك الحق في العيش دون عنف
وتلقي المساعدة بغض النظر عن هويتك
الجنسية أو تعبيرك عن الجنس أو ميولك
الجنسية.

مساعدة شاملة متوفرة أينما كنت

العنف المنزلي والجنسي

خدمات استشارة دون قيد أو شرط ،مشروع
مدعم من قبل ، TEPيعرض خريطة لمقدمي
خدمات الصحة النفسية في تنيسي الذين يقدمون
خدمات إيجابية ،خاصة فيما يتعلق بالميول
الجنسي والهوية الجنسية  /التعبير .يمكن
االطالع على الخريطة هنا:
tnep.org/counseling_unconditionally

appalachianoutreach.org/

Middle
TN

tncoalition.org

lovedoesnthurt90

كيف يكون عنف الشريك الحميم في عالقة مثلية؟

لماذا هذا األمر مهم؟
يمكن أن يخلق التحيز ضد المثليين والمثليات ومزدوجي
الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية عقبات أمام المثليين

يواجه األشخاص من ذوي الميول الجنسية المثلية
والثنائية والمتحولين إلى الجنس اآلخر نفس
األساليب المسيئة التي يواجهها األزواج من
جنسين مختلفين ،وتخلق التحيزات السلبية
المتجذرة في رهاب المثلية ورهاب المتحولين
جنسيًا عوائق إضافية أمامهم.

للوصول إلى الخدمات والدعم وتقرير المصير ،بما في ذلك

خدمات اإلسكان الداعم.

هل يقوم شريكك  /شركاؤك بـ
• التهديد بفضحك أمام أصدقائك أو عائلتك أو مجتمعك؟
• السيطرة أو محاولة السيطرة على األدوية أو المالبس أو أي شيء تستخدمه لتشعر
باألمان والراحة في جسمك؟
• إصدار تعليقات تجعلك تشعر بعدم االرتياح تجاه جسدك أو هويتك أو حياتك الجنسية؟
• التهديد بعزلك عن مجتمع الميم؟

جميع أشكال اإلساءة تدخل ضمن هذا السياق .إذا كنت أنت أو أي
شخص تعرفه تعاني من عنف الشريك الحميم ،فتواصل مع أحد
مواردنا .انت لست وحدك.

من المثليين الرجال

من مزدوجي الميل الجنسي الرجال
هذه األرقام أعلى بالنسبة لألشخاص ذوي
البشرة الملونة وطالب الجامعات

تعرضوا لالغتصاب أو العنف الجسدي أو
المطاردة من قبل الشريك الحميم

