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رؤية
معلومات ونصائح للتصرف

للنساء المتضررات من العنف



لماذا أنا؟
كيف أحمي نفسي؟

العنف ضد النساء له أوجه عديدة، سواًء في إطار الزواج وعالقة 
الشراكة أم من خالل االعتداء الجنسي واالغتصاب فضالً عن 

المطاردة واالتجار بالبشر والعنف باسم الشرف.

هل تبحثين عن إجابات أو مساعدة؟ هل أنِت خائفة أو ضعيفة أو 
حزينة أو ساخطة وتشعرين بغضب عارم؟

م  مهما كان ما تشعرين به ومهما كانت األسئلة التي تراودِك: ُنقدِّ
لِك المشورة والدعم بغض النظر عما إذا كانت تجربة العنف التي 

تعرضِت لها حدثت في الماضي أو في الوقت الحاضر. ستجدين في 
م في نظام  الكتيب الدعائّي معلومات حول العروض المختلفة التي ُتقدَّ
المساعدة ضد العنف إلى النساء في ساكسونيا-أنهالت، وكذلك المزيد 

من اإلرشادات والنصائح.

نحن نعلم أنه قد يكون األمر ليس سهالً أن تضعي ثقتك بنا. أنِت َمْن 
ُتقررين ما المعلومات التي تأتمنينا عليها. ونأخذ موقفك وأسئلتك 

م المشورة لِك مجاًنا وفي سرية ودون اإلفصاح  على محمل الجد. ُتقدَّ
عن الهوية حسب الرغبة. كما ُيمكن لألشخاص، المحيطين بالنساء 

المتضررات، الذين يرغبون في تقديم المساعدة والحصول على 
إرشادات حول كيفية دعم المتضررات من العنف، ُيمكنهم التواصل 
مع نظام المساعدة والحصول على مشورة مجانية. ويستهدف كذلك 
هذا العرض المتخصصين الذين يتعاملون مع النساء المتضررات 

من العنف في إطار عملهم المهني أو التطوعّي.

هل أنِت امرأة متحولة أو ثنائية الجنس أو لسِت ثنائية الميول 
الجنسية؟ خدمات األزمات متاحة بالنسبة لِك. وإذا لزم األمر، 

فسيبحث المستشارون معِك عن عرض دعٍم مناسب لك.



المحتويات
تجدين معلومات حول الجوانب التالية:

 المساعدة والدعم في مكانِك

 المشورة في حالة التعرض ألزمات عنيفة

 المشورة ومرافق السالمة

 المساعدة بعد التعرض العتداءات جنسية

   المساعدة في مكافحة اإلتجار بالنساء والزواج القسري 
والعنف المتعلق بالشرف

 مساحة حرة آمنة لعقد اللقاءات وتبادل المعلومات

 المزيد من المساعدة والمشورة

 المرافقة خالل اإلجراءات القانونية

 نصائح حول كيفية التصرف وخطط للطوارئ

المساعدة والدعم في مكانِك
www.gewaltfreies-sachsen-anhalt.de

تحصلين على المشورة بلغتك األم من خالل هاتف المساعدة 
"Gewalt gegen Frauen" )العنف ضد المرآة( من خالل 
االتصال على الرقم المجانّي 016 116 0800 وُيساعدك كذلك 

هاتف المساعدة من خالل تقديم مشورة شخصية وُيوفِّر لك عرًضا 
مناسًبا في مكانِك.

ُيمكن تقديم جميع المساعدات واالستشارات بلغتك األم بفضل خدمات 
الترجمة الفورية المتاحة.

يتم إعداد إمكانيات وصول سهلة للنساء الالتي تعانين من إعاقات، 
م لِك مؤسسة LIKO مزيًدا  فضالً عن إيجاد حلول فردية لهن. ُتقدِّ

من المساعدة في حالة وجود استفسارات أو مشكالت بصفتها شريكة 
الحوار من خالل االتصال برقم الهاتف 23 35 0391-629.



المساعدة والدعم في مكانِك
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 Interventionsstellen/Fachberatungsstellen bei 
 häuslicher Gewalt und Stalking

 Ambulante Frauenberatungsstellen 

 Fachberatungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt

 Hilfe bei Frauenhandel, Zwangsheirat und 
 ehrenbezogener Gewalt

 Geschützter Freiraum zur Begegnung und
 zum Austausch

 Weitere Hilfe und Beratung 

 Begleitung in juristischen Prozessen  

)Frauenhaus( دار السيدات
مراكز التدخل/مراكز تقديم المشورة في حالة العنف 

المنزلي والمطاردة
مراكز تقديم مشورة متنقلة للنساء

مراكز مشورة متخصصة لضحايا العنف الجنسي والعنف 
المرتبط بالشرف

المساعدة في مكافحة اإلتجار بالنساء والزواج القسري
مساحة حرة آمنة لعقد اللقاءات وتبادل المعلومات

المزيد من المساعدة والمشورة
المرافقة خالل اإلجراءات القانونية



 0152-02 89 35 28  Aschersleben
0171-853 74 59  Ballenstedt
0163-178 29 28  Bernburg

03494-310 54  Bitterfeld-Wolfen
0173-576 38 20  Burg
0177-433 22 16  Dessau-Roßlau
0345-444 14 14  Halle )Saale(
0162-892 29 65  Köthen

0152-23 42 66 34  Magdeburg
0172-871 74 70  Merseburg
03901-42 48 59  Salzwedel
03464-57 00 72  Sangerhausen
0162-159 97 41  Staßfurt
0170-986 77 25  Stendal
0171-540 48 44  Weißenfels
0173-209 97 00  Wernigerode
0177-602 02 80  Wittenberg
0175-276 33 13  Wolmirstedt
0160-648 49 13  Zeitz

المشورة ومرافق السالمة
دور رعاية السيدات

 هل تعرضت للتهديد بالعنف أو تعرضت للعنف بالفعل وتبحثين 
عن الحماية؟

دور رعاية السيدات هي مالجئ ُتوفِّر للنساء وأطفالهن مساكن آمنة. 
جميع الموظفين هم متخصصون مؤهلون تأهيالً جيًدا ويملكون 

خبرات كافية. ويستهدفون احتياجاتِك الخاصة وُيقدمون لِك المساعدة 
في بدء حياة جديدة مستقلة دون عنف وُيمكنك التواصل معهم على 

مدار اليوم.

م األخصائيون النفسيون في الفريق المتنقل  وكخدمة دعم خاصة، ُيقدِّ
 )Sachsen-Anhalts( في دور رعاية السيدات ساكسونيا-أنهالت

لِك ولطفلك مشورة نفسية خاصة.



)Interventionsstelle Dessau-Roßlau( مركز التدخل في ديساو-روسالو 
0340-66 12 85 39  

)Dessau-Roßlau, Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg, Salzlandkreis(

)Interventionsstelle Halle( مركز التدخل في هاله 
0345-686 79 07  

)Halle, Saalekreis, Mansfeld-Südharz, Burgenlandkreis(

)Interventionsstelle Magdeburg( مركز التدخل في ماغديبورغ 
0391-540 34 26  

)Magdeburg, Jerichower Land, Bördekreis, Landkreis Harz(

)Interventionsstelle Stendal( مركز التدخل في شتيندال 
03931-70 01 05  

)Landkreis Stendal, Altmarkkreis Salzwedel(

المشورة في حالة التعرض ألزمات عنيفة
 مراكز التدخل/مراكز تقديم المشورة في حالة العنف 

المنزلي والمطاردة
العنف المنزلي

هل تتعرضين أو تعرضت بالفعل لسوء المعاملة أو التهديد من 
شريكك الحالي أو السابق؟ إن العنف المنزلي له أوجه كثيرة: 

اإلهانات و/أو الضرب و/أو اإلضرار بممتلكاتك و/أو التهديدات و/
أو اإلكراه و/أو االبتزاز.

المطاردة
هل تتعرضين للتحرش و/أو المالحقة و/أو التهديد ِمْن قبل شخٍص، 

وال تعرفين كيف يتعين عليك إنهاء هذا الموقف؟

م مراكز االستشارة المتخصصة مشورة شخصية أو هاتفية أو  ُتقدِّ
مكانية. وإذا لزم األمر، يضع موظفو مراكز االستشارة خطة حماية 
فردية، وُيرافقونِك عند الذهاب إلى الشرطة، وعند الذهاب للمحامين 

وخالل إجراءات المحكمة، وُيقدمون لك المعلومات حول خيارات 
القانون المدني والقانون الجنائي المطروحة أمامك.



المراكز المتنقلة لتقديم المشورة
03925-30 25 95  Alsleben
03925-30 25 95  Bernburg

03494-310 54  Bitterfeld-Wolfen
40 21-03921 أو 0162-2854709  Burg

03925-30 25 95  Calbe )Saale(
03925-30 25 95  Egeln
03941-61 35 55  Halberstadt

039201-28 92 10 60  Haldensleben
0345-444 14 14  Halle )Saale(

40 27 530-0162 أو 0176-62822880  Magdeburg
03461-24 99 84  Merseburg

039201-28 92 10 60  Oebisfelde
039201-28 92 10 60  Oschersleben )Bode(

03925-30 25 95  Schönebeck )Elbe(
03925-30 25 95  Staßfurt

039201-28 92 10 60  Wanzleben
69 11 877-03491 أو 91 02 0173-362   Wittenberg

039201-28 92 10 60  Wolmirstedt

مراكز تقديم مشورة متنقلة للنساء
هل تعرضت للتهديد بالعنف المنزلي أو تعرضت للعنف المنزلي 

بالفعل، لكنك، على الرغم من ذلك، ال ترغبين في البحث عن 
الحماية في دار رعاية نساء؟ استفيدي من مركز تقديم المشورة 

المتنقلة للنساء للحصول على المشورة والمرافقة والدعم. وسُيساعدك 
الموظفون في بدء حياة جديدة مستقلة خالية من العنف.

ُيمكن للنساء المصابات بأضرار جسدية و/أو نفسية و/أو عقلية 
التواصل مع مركز تقديم المشورة المتنقل للنساء في ماغديبورغ.



)Wildwasser Dessau e.V.( اتحاد فيلدفاسر في ديساو المسجل
 Törtener Straße 44  •  06842 Dessau 

الهاتف 24 69 0340-220
wildwasser-dessau@t-online.de 

 www.wildwasser-dessau.de

)Wildwasser Halle e.V.( اتحاد فيلدفاسر في هاله المسجل
Große Steinstr. 61/62  •  06108 Halle )Saale( 

الهاتف 28 00 0345-523
wildwasser-halle@t-online.de 

 www.wildwasser-halle.de

(Wildwasser Magdeburg e.V.( اتحاد فيلدفاسر في ماغديبورغ المسجل
Ritterstraße 1  •  39124 Magdeburg 

الهاتف 17 54 251-0391  أو 71 15 0171-295
info@wildwasser-magdeburg.de 

  www.wildwasser-magdeburg.de

 DRK( مركز المشورة التابع للصليب األحمر ميس موت
)Beratungsstelle Miß-Mut

Bruchstraße 1  •  39576 Stendal 
الهاتف 21-03931 02 21

miss-mut@drk-stendal.de 
drk-stendal.de/miss-mut

المساعدة بعد التعرض لالعتداءات الجنسية
مراكز االستشارات المتخصصة لضحايا العنف الجنسي

هل تتعرضين أو تعرضِت العتداءات جنسية و/أو لسواء المعاملة؟

إن العنف الجنسي هو اعتداء جسيم على خصوصيتك ضد إرادتك.

م لِك موظفو مراكز االستشارات المتخصصة المشورة والمرافقة  ُيقدِّ
للتغلب على المصاعب التي واجهِتها وللتدخل لحل األزمات ولتحقيق 

االستقرار والتغلب على الضغوط، وتوفير العالج وفي البحث عن 
عروض المساعدة المناسبة، كما ُيقدمون لِك المرافقة لدى المصالح 

الحكومية وفي اإلجراءات الجنائية خالل التقاضي.



رابطة ساكسونيا-أنهالت الوطنية المسجلة التابعة لرابطة رعاية العمال 
)AWO Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.(

فيرا )Vera( – مركز متخصص لمكافحة اإلتجار بالنساء والزواج 
القسري في ساكسونيا-أنهالت

Seepark 7 • 39116 Magdeburg
هاتف: 50 778 0391-999

vera@awo-sachsenanhalt.de
www.awo-sachsenanhalt.de

المساعدة في مكافحة اإلتجار بالنساء والزواج القسري 
والعنف المرتبط بالشرف

 مركز فيرا للمشورة المتخصصة 
)Fachberatungsstelle Vera(

اإلتجار بالنساء
هل أنِت مجبرة على العمل والعيش في ظروف استغاللية؟

إن االتجار بالبشر انتهاٌك جسيم لحقوق االنسان!

الزواج القسري والعنف المرتبط بالشرف

هل تضعِك بيئتك األسرية تحت ضغط نفسي كبير وسيطرة؟ هل 
أجبرك أحدهم ربما على الزواج؟

ُيساعدك مركز االستشارات التخصصّي على إيجاد حٍل لهذا 
م لِك المركز المساعدة طويلة األمد وُيرافقِك في األمور  الموقف. وُيقدِّ

القانونية. ويجد لك موظفو مركز االستشارات التخصصّي بالتعاون 
معك مسكًنا آمًنا لإلقامة دون اإلفصاح عن هويتك.



Tea-TREFF ملتقى
 August-Bebel-Str. 30  •  39288 Burg 

هاتف 58 03921-31
fz-teatreff@rolandmuehle-burg.de 

www.skz-burg.bplaced.net/maedchen-und-
frauenzentrum-tea-treff/

 مركز المرأة االجتماعي الثقافي في ديساو المسجل 
)Sozial-kulturelles Frauenzentrum Dessau e.V.(

 Törtener Str. 44  •  06842 Dessau 
هاتف 70 60 0340-882

frauenzentrum-dessau@gmx.de 
www.frauenzentrum-dessau.de

)Frauenzentrum Halberstadt( مركز المرأة في هيلبرشتادت
 Juri-Gagarin-Str. 19  •  38820 Halberstadt 

هاتف 92 11 03941-60
lilith@ufv-halberstadt.de 
www.ufv-halberstadt.de

 مركز المرأة فايبرفيرتشافت في هاله 
)Frauenzentrum Weiberwirtschaft Halle(

)Karl-Liebknecht-Str. 34  •  06114 Halle )Saale
هاتف 31 43 0345-202

fzweiberwirtschaft@web.de 
www.dornrosa.de

مساحة آمنة لعقد اللقاءات ولتبادل المعلومات
مراكز المرأة

م مراكز المرأة خدمات للنساء والفتيات لتقويتهن ومساعدتهن  ُتقدِّ
ودعمهن. تجدين هنا مساحة حرة آمنة لعقد اللقاءات وتبادل 

المعلومات. يدعمِك الموظفون بتقديم المشورة لِك في مختلف مواقف 
الحياة وينقلون لك المساعدة في مكانِك إذا لزم األمر.



 مؤسسة فولكسباد بوكاو سي/أو فراونتسينتروم كاريدج 
)Volksbad Buckau c/o Frauenzentrum Courage(

Karl-Schmidt-Straße 56  •  39104 Magdeburg
هاتف 89 80 0391-404

kontakt@courageimvolksbad.de
www.courageimvolksbad.de

)Frauenzentrum Wernigerode( مركز المرأة في فيرنيغيروده
Breite Str. 84  •  38855 Wernigerode

هاتف 12 60 03943-62
frauenzentrumWR@web.de

www.frauenzentrumwr.de

)Frauenzentrum Wolfen( مركز المرأة في فولفن
Fritz-Weineck-Str. 4  •  06766 Bitterfeld-Wolfen

هاتف 05 03494-210
frauenzentrumwolfen@t-online.de

www.frauenhelfenfrauen-wolfen.de



 رابطة األسرة األلمانية في ساكسونيا-أنهالت المسجلة 
 (Deutscher Familienverband Sachsen-Anhalt e.V.( 

)ProMann Magdeburg( مؤسسة برومان في ماغديبورغ
Johannes-R.-Becher-Str. 49  •  39128 Magdeburg

هاتف 41 74 721-0391  •  فاكس 42 74 0391-721
promann@dfv-lsa.de

www.dfv-lsa.de

 مؤسسة برومان في هاله ومقاطعة زاليهكرايس 
)ProMann Halle und Saalekreis(

In den Räumen des Familienzentrum des CVJM
Geiststr. 29  •  06108 Halle

الهاتف المحمول 21 30 23 0151-23
promann.halle@dfv-lsa.de

www.dfv-lsa.de/promann-halle/

)ProMann Dessau( مؤسسة برومان في ديساو
Schloßplatz 3  •  06844 Dessau-Roßlau

0157-88 11 88 84 promann.dessau@ الهاتف المحمول
dfv-lsa.de

www.dfv-lsa.de/promann-dessau/

المزيد من المساعدة والمشورة
)Beratungsstelle ProMann( مركز تقديم المشورة برومان

مشورة األزواج
هل ترغبين في تبادل أطراف الحديث مرة أخرى بشكل منفتح وطريقة 
م لك مشورة األزواج استراتيجيات  تتسم بالثقة بعد التعرض للعنف؟ ُتقدِّ

ومساعدات للتعرف على أنماط العنف الموجود حالًيا، والعمل على سلوك 
بديل مع الشريك العنيف.

 المشورة والمرافقة 
الرجال التي تلجأ للعنف

هل ترغبون في حل الصراعات دون عنف؟ ُتساعدك مؤسسة برومان 
)ProMann( في عملية التغيير وتعرض لك طرًقا بديلة للتعامل مع 

الصراعات.



عناوين مقدمي مشورة الضحايا:
 Sozialer Dienst der( الخدمة االجتماعية للقضاء في هاله

)Justiz in Halle
Willi-Brundert-Straße 4  •  06132 Halle )Saale(

هاتف 30 18 0345-220  
soz-dienst.hal@justiz.sachsen-anhalt.de

 Sozialer Dienst( الخدمة االجتماعية للقضاء في ماغديبورغ
)der Justiz in Magdeburg

Halberstädter Straße 8  •  39112 Magdeburg
هاتف 05 49 0391-567

 soz-dienst.md@justiz.sachsen-anhalt.de

 Sozialer Dienst der( الخدمة االجتماعية للقضاء في ناومبورغ
)Justiz in Naumburg

Jahnstraße 3  •  06618 Naumburg )Saale(
هاتف 11 92 230-03445 و 12 92 230 03445 )السكرتارية( 

soz-dienst.nmb@justiz.sachsen-anhalt.de

المرافقة خالل اإلجراءات القانونية
مشورة الضحايا في الخدمة االجتماعية للقضاء

هل أنِت ضحية جريمة جنائية؟ هل يتعين عليِك اإلدالء بشهادتك 
بصفتك شاهدة في ُمَحاَكَمة؟

م لِك مشورة الضحايا دعًما باحتراٍم من خالل تقديم معلومات  ُتقدِّ
ومشورة في صورة محادثات سرية وعاطفية وكذلك مساعدات 
عملية ومرافقة خالل اإلجراءات وتوفير مزيد من المساعدات.

المرافقة النفسية واالجتماعية

م لِك عملية المرافقة النفسية واالجتماعية مرافقة مكثفة قبل جلسة  ُتقدِّ
المحاكمة وخاللها وبعدها. ُيساعدك الموظفون في تخفيف حدة 

العبء الفردي وذلك لمنحك القوة لإلدالء بشهادتك وخاصة إذا كنِت 
قد تعرضِت لجريمة جنسية أو تضررت من عواقب وخيمة.



 الخدمة االجتماعية للقضاء في شتيندال 
)Sozialer Dienst der Justiz in Stendal(

Mönchskirchhof 6  •  39576 Hansestadt Stendal
هاتف 50 03931-649

soz-dienst.sdl@justiz.sachsen-anhalt.de

 الخدمة االجتماعية للقضاء في ديساو-روسالو 
)Sozialer Dienst der Justiz in Dessau-Roßlau(

Parkstr. 10  •  06846 Dessau-Roßlau
هاتف 12 41 0340-2165

soz-dienst.de@justiz.sachsen-anhalt.de

 الخدمة االجتماعية للقضاء في هيلبرشتادت 
)Sozialer Dienst der Justiz in Halberstadt(

Große Ringstr. 52  •  38820 Halberstadt
هاتف 60 33 03941-57

 soz-dienst.hbs@justiz.sachsen-anhalt.de

عناوين غرف حماية الشهود: محكمة ماغديبورغ االبتدائية 
)Amtsgericht Magdeburg(

Breiter Weg 203 – 206  •  39104 Magdeburg
هاتف 39 60 606 0391 

)Landgericht Magdeburg( محكمة والية ماغديبورغ
Halberstädter Straße 8  •  39112 Magdeburg

هاتف 51 21 606 0391 

 I (Amtsgericht Halberstadt( محكمة هيلبرشتادت االبتدائية
 I (Amtsgericht Quedlinburg( محكمة كفيدلينبورغ االبتدائية

)Amtsgericht Wernigerode( محكمة فيرنيغيروده االبتدائية
ُيمكن الوصول إليهم من خالل الخدمة االجتماعية للقضاء في هيلبرشتادت 

)طالع عناوين مقدمي مشورة الضحايا(



نصائح للتصرف
خطة الحماية الشخصية

أخطط لهروبي

 •  أهم أرقام الطوارئ:
 الشرطة 110

:)Frauenhaus( دار السيدات

• أحمل معي دائًما ماالً وهاتًفا محموالً وأهم األرقام.

•  ال أُجري مكالماتي الهاتفية إال من مكان آمٍن، حتى ال يعرف الشخص 
الذي ُيريد استخدام العنف ضدي ما أخطط له.

 •  أستطيع أن أتحدث مع
عن خططي.

• أطلعت أطفالي على جزء من خططي.

•  أفتح حسابي المصرفي الخاص ببطاقة االئتمان الخاصة بي، وأنسخ 
جميع المستندات المهمة التي أودعها لدى  .



أحزم حقيبة طوارئ، وأضعها في مكاٍن آمٍن.

بطاقة الهوية/جواز السفر وبطاقات هوية األطفال

الهاتف وكابل الشحن

من الممكن وثيقة إثبات الجنسية

وثائق تثبت اإلقامة القانونية

شهادات الميالد/وثيقة الزواج

بطاقة التأمين الصحي )وبطاقات األطفال أيًضا(

عقد اإليجار وعقد العمل

قرارات المعاشات ومكتب الشؤون االجتماعية ومركز التوظيف

من الممكن وثيقة إثبات الحضانة

المستندات المصرفية ودفاتر التوفير واألوراق المالية )نسخ(

أهم األغراض التي تكفي لبضعة أيام: مالبس، مستلزمات النظافة 
الشخصية، اللوازم المدرسية، اللعبة المفضلة

األدوية

مفتاح احتياطي للشقة/السيارة 

دليل العناوين

تذكارات: اليوميات، والصور واألغراض الُمفّضلة



ُيمكنني القيام بما يلي في حاالت الطوارئ:
الهروب

•  إذا قررُت الهروب، فأنا أعرف طرق الهروب: المخارج والنوافذ 
والمصاعد.

•  أِودع أمواالً ومفتاًحا احتياطًيا لدى

•  أُسلِّم المفتاح االحتياطي ونسًخا من أهم األوراق ومالبس 
 وأغراض األطفال، إلى 

الذي/التي يحتفظ بهذه األشياء وُيعيدها لي عندما أحتاجها.

 •  إذا تعيَّن علّي الهروب، فسأذهب إلى 
وقد اتفقت معها على ذلك.

 •  إذا لم أكن أستطيع التحدث بحرية، فسأستخدم 
باعتبارها كلمة مشفرة، حتى يفهم أطفالي أننا ذاهبون، ويفهم 

صديقي/صديقتي أنني قادمة وبحاجة للمساعدة.



الحصول على المساعدة

• سأستخدم كلمة:

باعتبارها كلمة مشفرة، حتى يفهم الشخص محل ثقتي أنه يتعين 
عليه إحضار الشرطة.

• مع جاري/جارتي:

ُيمكنني التحدث حول العنف وأطلب منه/منها إحضار الشرطة إذا 
رأوا أمًرا مريًبا، أو إذا سمعوا اإلشارة وهي طرقي على أنابيب 

التدفئة.
ُيمكنني حفظ أرقام هواتف الطوارئ في الهاتف، وتعليم أطفالي 

كيفية االتصال بالشرطة أو المطافئ. وأتأكد بعدها أنه ُيمكنهم 
تقديم العنوان.

• أثق في حدسي.
إذا شعرت ُبقرب حدوث مواجهات عنيفة، أحاول أن أبقى بالقرب من 

الهاتف أو أغادر الشقة. أشتري لنفسي هاتًفا محموالً دون علمه.



أهتم بنفسي
• أبحث عن مستشار قانوني ُيمكنه مساعدتي

رُت ماذا لو عدت للتعرض لموقف  •  إذا شعرت باإلحباط، وفكَّ
 خطير، ُيمكنني حينها، االتصال بـ 

. أو التحدث مع   

السالمة واألمان في المنزل وفي العمل بعد االنفصال
• أغّير أقفال األبواب وأركِّب أقفال أمان.

•  أتجنب األماكن التي يخمنها الشخص الذي ُيريد استخدام العنف 
ضدي أو التي سيبحث فيها عني.

م َمْن ُيسمح له باصطحاب أطفالي من روضة األطفال. • أنظِّ

•  إذا شعرت بخطر وشيك في األماكن العامة، أو في الطريق إلى 
العمل أو إلى روضة األطفال، أفعل ما يلي: أتقدم بطلب إلى 

المحكمة االبتدائية المختصة، للحصول على أمر بالحماية وفًقا 
لقانون الحماية من العنف. أحمل هذا القرار القضائي معي دائًما.



 مشورة بلغتك األم تحدث من خالل 
 (HILFETELEFON( هاتف المساعدة

"Gewalt gegen Frauen" )العنف ضد 
المرآة) من خالل االتصال بالرقم المجاني:

ُنشر من خالل:
وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

والصحة والمساواة لوالية 
ساكسونيا-أنهالت

بالتعاون مع:
الشبكة الوطنية للحياة دون 

عنف مركز الكفاءات المتساوية 
 )PARITÄTISCHE(

ساكسونيا-أنهالت

النسخة الرابعة 2022

08000 116 016


