
 العنف
 في إطار العائلة والشراكة الحياتية

 ُيَماَرس العنف ضد السيدات واألطفال بشكل خاص في إطار
 العنف محظور قانوًنا بشكل عام. العائلة والشراكة الحياتية

 !ويمثل جريمة

 :األشكال المتعددة للعنف
 التهديد• 
 الضرب• 
 إساءة المعاملة• 
 االعتداء الجنسي• 
 التحكم في تخصيص وتوزيع األموال• 

 :األسباب المحتملة لذلك
 عدم القدرة على حل النزاعات• 
 الغيرة على الشريكة واالعتقاد في حق تملكها• 
 المشروبات الكحولية• 

110الشَُّرطيَّةخدمة النجدة   

 تتعهد الشرطة بتسجيل الجرائم
 .والكشف عنها

 …هذا يعني 
 :بالنسبة للجاني… 

 !أيام10اإلبعاد عن المسكن لمدة • 
 !عدم االتصال بالضحية• 
 !من الممكن أن تعتقله الشرطة إذا لزم األمر• 

 :بالنسبة للضحية…
 الحماية ضد المزيد من االعتداءات• 
 تقديم المساعدات العالجية والقانونية• 

 وضع إقامتك ليس مهدًدا ! ال تخافوا من اإلبالغ عن الحادث
 !!!بتقديم بالغ رسمي

 تصال في مؤسستكمسؤول اال

َل مكتب مساعدة الضحايا  َموَّ
 ه النشرة اإلعالنيةفي جوتنجن هذ
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 مدينة ومقاطعة جوتنجن-المساعدة المحلية 

 مكالمات الطوارئ الخاصة بالسيدات
 هنا يمكنك الحصول على المعلومات والدعم

0551 44684 
               0551 44684 

مؤقتة يوفر دار رعاية السيدات المشورة النفسية واالجتماعية ومساكن 
 .للسيدات المتضررات من العنف وأطفالهن

 عنوان دار رعاية السيدات سري
 .ألسباب أمنية

ا عبر الهاتف، وكذلك في  يمكن التواصل معنا يومًي
 عطالت نهاية األسبوع وأيام اإلجازات واألعياد

0551 5211800 

www.Frauenhaus-goettingen.de 

تقديم المساعدة لألطفال والمراهقين الذين تعرضوا للعنف الجنسي أو 
 داخل األسرةالعنف 
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 هل أنت ضحية إلحدى الجرائم و
 تحتاج إلى المساعدة؟

 من خالل المقابالت الشخصية سوف نعطيك
 .الكثير من المعلومات المفيدة

 .مجانيةخدماتنا 

تحديد موعد عبر ! نقدم المشورة للسيدات والرجال

 الهاتف عن طريق االتصال بالرقم

0551 4031450 

 :يمكنك اإلطالع على المزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع اإللكتروني
www.opferhilfe.niedersachsen.de 

 خدمات استشارية في جميع أنحاء البالد للسيدات
 :وأفراد األسرة

 لغة15توجد مترجمات إلى • 
 مجاًنا• 
 عدم الكشف عن الهوية• 
 ساعة24متاحون على مدار • 
 عبر الهاتف أو عبر اإلنترنت• 

0551 4031450
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