حياة خالية من العنف في سارالند
المساعدة في حال العنف ضد النساء
في ألمانيا يتمتع النساء والرجال بنفس الحقوق.
ال يسمح ألحد باتخاذ قرارات نيابة عن المرأة.
وهذا الحق يتمتع به كل من يعيش في ألمان.يا

هذه المراكز االستشارية لديها خبرة واسعة في مجال االستشارة
ومرافقة المهاجرات:
االستشارة للمهاج رات في حال التعرض للعنف المن زلي ،كذلك لمن
لديها سابق تجربة مع العنف
العالج متعدد الثقافات تلفون رقم 0681 373535

الجميع لهم الحق بالعيش بدون التعرض للعنف.
ا يتوجب على المرأة القبول بالعنف ،سواء في الحياة الزوجية أو
في األسرة

االستشارة للنساء وللفتيات اللواتي يتعرضن للزواج القسري
مركز االستشارة للمهاجرات تلفون رقم 0800 16 11 111

• .ال يسمح بأن يُضرب أي إنسان.

االستشارة للنساء اللواتي يُكرهن على ممارسة الدعارة
جمعية ألدونا تلفون رقم 0681 373631

• .ال يجوز إك راه أحد على ممارسة الجنس.
• .ال يجوز ألحد إك راه اآلخر على ممارسة الدعارة.
• .يمنع إك راه أحد على الزواج.
• في ألمانيا يمنع ختان الفتيات والنساء ببتر أعضائهن التناسلية
• ال يسمح ألحد بتهديد الم رأة أو حبسها في البيت.
أي شخص يقوم بهذه األعمال في ألمانيا يعرض نفسه للعقوبة.
في حال تعرضك للعنف ،يمكنك إخبار الشرطة في أي وقت  -على
مدار الساعة  -أو االتصال بالرقم المجاني لطلب المساعدة
خط التلفون المجاني للمساعدة ضد العنف 08000 116 016
في حال التعرض للعنف يتلقى المتصل تحت هذا الرقم االستشارة
المجانية بلغات متعددة.
خط التلفون لمساعدة النساء الحوامل 0800 40 40 020
للطوارئ
هذا الرقم يوفر االستشارة المجانية للنساء الحوامل في حالة
الطوارئ أو اللواتي يضطررن إلخفاء حملهن وذلك بلغات متعددة.
الشرطة 110
اتصلي عند الضرورة برقم الشرطة فالشرطة ستعمل على
حمايتك!
إذا كنت ترغبين بتلقي االستشارة ،يمكنك الرجوع إلى مركز
االستشارة
حيث تحصلين على المساعدة الالزمة لك حسب وضعك الخاص
بك:

مراكز استشارية أخرى لحاالت العنف المنزلي والجنسي
خط الطوارئ في سا رالند لالستشارة (والمساعدة) بعد التعرض
للعنف الجنسي
تلفون رقم 0681 36767
) (SkFمركز االستشارة والتدخل لضحايا العنف المن زلي
تلفون رقم 0681 3799610
لمكافحة استغالل الفتيات جنسيا ) (NELEمركز
تلفون رقم 0681 32058
إذا تعرض ِ
آمن لك وألطفالك،
ت للعنف وتحتاجين اإلقامة في ملجأ ٍ
فباستطاعتك الذهاب إلى ملجأ النساء ،حيث تجدين األمان في
هذا المكان! وال أحد يستطيع معرفة مكان وجودك:
في نوي كيرشن تلفون رقم ) (AWOملجأ النساء
06821 92250
في سار لويس تلفون رقم ) (AWOملجأ النساء
06831 2200
في ساربروكن تلفون رقم ) (AWOملجأ النساء
0681 991800
هنا يحصل الفتيات على الرعاية في مكان آمن من قبل مؤسسة
رعاية القاصرين:
دار رعاية إليزابث – زيلكن تلفون رقم
0681 910270

ال يسمح ألحد أن يعاملك بعنف!
اللجوء لطلب المساعدة ال يفقدك حقك في اإلقامة.

• االستشارة مجانية ،ومتوفرة بعدة لغات
المستشا رات سيعملن على توفير ام رآة مترجمة

أطلبي المساعدة!

• االستشارة سرية ! ال أحد يتعرف على اسمك

موقع االستشارة والمساعدة في اإلنترنت:

• المستشارت يحفظن السر ،وال يسمح لهن بالبوح بما
سمعنه منك لطرف آخر!

www.gewaltfrei.saarland.de

