ዓመጽ

ኣብ ስድራቤትን መጻምድን

ፖሊስ: 110
ፖሊስ ገበናት ክፈትሕን ክምርምርን ግዴትኡ እዩ።

እዚ ማለት …
… ንገበነኛ:
• ካብ ገዛ ን ኣስታት 10 መዓልትታት ከልግስ ይገብሩ!
• ንዓኺ ንኸይረኽበኪ ይእገድ!
• ከም ኣድላይነቱ እውን ፖሊስ ኣብ ቀይዲ ከእትዎ ይኽእል እዩ!

… ነታ በዓል ግዳይ ድማ:
• ንመጻኢ ንኸይትብደሊ ውሕስነት ይወሃበኪ
• ናይ ተራፒን ሕጊን ደገፍ ይግበረልኪ
ዘጋጠመክን ከይፈራህክን ሓብራና! ኣብ ጉዳይ መንበሪ ወረቐትክን
ብሰንኪ ንዓና ምሕባርክን ዋላ ሓንቲ ዝመጽእ ኣሉታዊ ሳዕቤን

ኣብ ትነብሩሉ መዓስከር ትውከስዎ ኣካል፡

፧
ል
እ
ኽ
ይ
ብ
ክ
ረ
ክ
ይ
በ
ሓገዝ ኣ
ዓመጽ ንደቀንስትዮን ህጻናትን መብዝሕትኡ ግዜ ኣብ ስድራቤትን ኣብ
ሓዳርን እዩ ዝርእ። ባእሲ/ማህረምቲ ብመሰረቱ ብሕጊ ኩልኩል ስለ ዝኾነ
ከም ገበን እዩ ዝርእ!

መብዝሕትኡ ግዜ እዞም ዝስዕቡ ተግባራት እዮም:
• ምፍርራህ
• ምህራም
• ምቕጥቃጥ
• ምድፋር (ብስጋዊ ርክብ)
• ኣታዊን ወጻኢን ገንዘብ ምክትታል

እዚ ወረቐት ብ Opferhilfebüro ጎቲንገን ዝተመወለ እዩ

ጠንቂ ናይዚ ክኾኑ ዝኽእሉ:
• ብቕዓት ናይ ግጭት ምፍታሕ ድኹም ምስ ዝኸውን
• ቅንእን ስምዒት ምውናን መጻምድትን
• መስተ

ኽእል፧
ሓገዝ ኣበይ ክረክብ ይ
ኣብ ከተማን ንኡስ ዞባን ጎቲንገን ዝርከቦ ናይ ሓገዝ ቦታ

ግዳይ ናይ ሓደ ገበን ስለ ዝኾንኩም ሓገዝ የድልየኩም ኣሎ፧

ተሌፎን ይርዳእታ ንደቀንስትዮ
ኣብዚ ሓበሬታታትን ደገፍን ትረኽባ።

0551 44684

ምሳኹም ውልቃዊ ዝርርብ እንዳ ገበርና ብዙሓት ጠቐምቲ ሓበሬታታት
ክንህበኩም ኢና።
ንሕና ንገብሮ ኣገልግሎት ብነጻ እዩ።
ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ምኽሪ ንህብ!
ብተሌፎን ቆጸራ ክትገብሩ ምስ ትደልዩ ኣብዚ ደውሉ

እዚ ትካልና ፍራወን ሃውስ ንዝተበደላ ደቀንስትዮን ህጻናትን ናይ ስነየእሙራውን ማሕበራውን ምኽርታት የእንግድ ከምኡ ‘ውን ግዝያዊ
መጽንሒ ቦታ የዳሉ።
ኣድራሻ ናይ ቤት ጽሕፈትና ፍራወን ሃውስ ንውሕስነት ተባሂሉ
ኣይክንጠቕሶን ኢና።

0551 4031450
ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ድማ ኣብዚ ትረኽቡ፡
www.opferhilfe.niedersachsen.de

መዓልታዊ ዋላ ‘ውን ኣብ ቀዳመ ሰንበት ኮነ በዓላትብተሌፎን
ክትረኽቡና ትኽእላ ኢኽን።

0551 5211800
www.Frauenhaus-goettingen.de

ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ንደቀንስትዮን ቤተ-ሰባን ኣብ ምሉእ ሃገር፡

ሓገዝ ንህጻናትን መናእሰያትን ብናይ ስጋዊ ርክብ ዓመጽ ኮነ ብናይ
ስድራቤት ባእሲ ዝተጎድኡን ዝተመኮሩን።

• ኣቶርጎምቲ ብ15 ቋንቋታት
• ብዘይ ክፍሊት
• ምስጢራዊ
• ናይ ምሉእ መዓልቲ/ 24 ሰዓት ኣገልግሎት
• ብተሌፎን ወይ ብመስመር ኢንተርነት

