ما هو البرو سنتري PRO SENTRET؟
مركز لألشخاص الذين يبيعون أو باعوا الجنس أو يتاجرون بە.

 نحن هنا من أجل مساعدة أولئك الذين يعملون داخل البيوت ،وأولئك الذين يعملون في الشوارع .يمكنك أن تأتي إلينا ،أو نأتي إليك!
نقدم المشورة والمساعدة فيما يتعلق بالمشاكل االجتماعية واالقتصادية والقانونية ،فضلا عن الخدمات الصحية.

 جميع خدماتنا مجانية ،ويمكنك أن تأتي دون موعد.
ال نتقاسم ما تخبرنا بە مع أي شخص ّإال إذا طلبت أنت م ّنا ذلك (واجب السر ّية).

 إذا كانت هناك حاجة نستخدم مترجمين شفويين.
 يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على موقعنا على االنترنت www.prosentret.no
أین یقع برو سینتري؟
 برو سينتري يقع في وسط مدينة أوسلو .عنواننا هو .Storgata 11
 الباب االمامي مغلق؛ اضغط على جرس الباب حيث کتب " . "Pro Sentretاسحب الباب عندما تسمع صوت نقرة.
 برو سينتري يقع في الطابق الثالث ،ويمكنك استخدام المصعد أو الدرج.
خدمات صحیة مجانیة
 اختبار فيروس نفص المناعە البشري ( )HIVواختبارات األمراض األخرى المنقولة عن طريق االتصال الجنسي.
 التطعيم ضد التهاب الكبد  Aو .B
 وسائل منع الحمل (الوقاية من الحمل غير المرغوب فيە) :حبوب منع الحمل ،حقن ،لفائف ،رقع الهرمون ووسائل منع الحمل في
حاالت الطوارئ.
 واقيات ذكرية مجانية (ذكور وإناث) وكريم مرطب.
 معلومات عن تقنية الحقن والنظافة .توزيع مع ّدات الحقن بالمجان.
 الفحص ,العلج واإلحالة إلى األخصائييين لجميع أنواع المشاكل الصحية.
خدمات مجانیة أخرى في برو سینتري
• إذا کنت بحاجة إلی التح ّدث إلی شخص ما عن حالتك أو رغبت في الحصول علی مساعدة ،فلدينا خبرة وموظفون مؤهلون يمکنهم
تقديم المساعدة.
نقدم المشورة والمساعدة فيما يتعلق بجميع أنواع المشاكل االجتماعية (األسرة وحماية الطفل والمسائل االقتصادية وظروف العمل
•
وتعاطي المخدرات ،فضلا عن المسائل المتعلقة ببيع الجنس على وجە التحديد).
• يمكننا تزويدك بمعلومات عن حقوقك والفرص المتاحة لك ومسؤولياتك في النرويج.
• إذا كان قد تم استغللك من قبل شخص ما و/أو كنت ضحية أعمال إجرامية أخرى وتريد أن تفعل شيئا حيال ذلك ،يمكننا مساعدتك.
• يمكننا مساعدتك في مراجعتك أقسام أخرى من النظام النرويجي العام مثل الشرطة وسلطات الهجرة والخدمات الصحية ونظام الضمان
االجتماعي.
• إذا كنت ترغب في إقامة اتصال مع شبكة الدعم المحلية أو المنظمات التطوعية في بلدك ،يمكننا مساعدتك.
• إذا كنت ترغب في العودة إلى بلدك ،يمكننا أن نساعدك على تنظيم السفر.
شراء وبیع الجنس في النرویج
•
•
•
•
•

شراء الجنس أمر غير قانوني في النرويج  ،ولکن بيع الجنس ال یعد أمرا غیر قانونیا.
بيع الجنس ال يُعتبر عملا في النرويج .وهذا يعني أنك ال تحتاج إلى تصريح عمل للقيام بذلك ،ولكن يجب أن تكون مقيما ا بشکل قانوني
في البلد.
اإلعلن عن شراء وبيع الجنس ,غير قانوني.
تأجير الشقق والمنازل والمكاتب وغيرها من أجل أنشطة البغاء ,غير قانوني.
تنظيم أو كسب المال من ممارسة اآلخرين للبغاء (اإلتجار بالبشر والقوادة) ,غيرقانوني.

الشرطة
•
•
•
•
•
•

يجب أن تعطي اسمك وتاريخ الميلد وسنة الميلد والعنوان والمهنة عندما تطلب منك الشرطة ذلك .ابرز لها وثيقة اثبات الشخصية
الخاصة بك! يجب أن يكون لدى جميع األجانب جواز سفر/وثيقة سفر سارية المفعول.
لست ملزما باإلجابة عن أية أسئلة أخرى.
إذا طلب منك تقديم إفادة في مركز الشرطة ،يجب عليك أن تحضر إلی المرکز .ومع ذلك ،يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد أن تعطي
إفادة أم ال.
إذا جاءت الشرطة إلى المكان الذي تعيش فيە ،ال يحق لهم الدخول إلى شقتك/منزلك ما لم يکن عندهم خيوطا جديدة يتابعونها أو أمرا
بتفتيش البيت.
يجب على الشرطة أن تبرز بطاقة إثبات هوية وتخبرك عن سبب رغبتهم في التحدث معك.
يمكنك الحصول على مساعدة مجانية من المحامي من خلل برو سينتري.

•
•

إذا كان لديك إقامة مؤقتة في النرويج ،يجب أن يکون بإستطاعتك إبراز تذکرة عودة صالحة وإثبات أن لديك ما يكفي من المال إلعالة
نفسك أثناء وجودك هنا .وإذا لم تتمکن من فعل ذلك ،فقد يطلب منك مغادرة البلد (يتم طردك).
إذا تم احضارك إلى مركز الشرطة وتم حجزك هناك ألكثر من ساعتين ،فإن من حقك أن تعرف ما هو سبب حجزك .لديك أيضا الحق
في االتصال بمحام ،وإبلغ األشخاص الذين تعيش معهم أو شخصا آخرا من اختيارك.
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