
 
 
 
 
 
 
 
 

 و کمک حتینص

 سیپل هیاطالعات اول

 افتد؟ یم یچه اتفاق

شخص)اجازه ندارد به محل  نیدر مرحله اول ا دهدیانجام م سیکه پول ییکارها

شدن به آن  کیکامل از نزد تیممنوع ردیو با شما تماس بگ کینزد تیزندگ

وقت با  نیعتریانجام داد سر یقرار کار نیمدت ده روز.اگر ضد ا یمحل(برا

 .دیریتماس بگ سیپول

 درک کردن

.ما به کندیدعوت م یباز پرس یشما را برا سیشده است پل تیاگر از متهم شکا

 نکهیبدون ا دیبتوان قیطر نیتا از ا دیبرو یباز پرس یکه برا میکنیم شنهادیشما پ

 .دیاتفاق شده را مفصل شرح کن انیمزاهم شما بشود جر یکس

شخص  کی ایمرد و  لیوک کی ایزن  لیوک کیاجازه دارد  یبازپرس نیا یبرا

 .کند یمورد اعتمادش او را همراه

 یدادگاه عموم

مدت مشخص و  یبرا دیآ یمجرم به کار م یبرا سیپل قیکه از طر یراه

از خود در مقابل مجرم  یتر یمدت طوالن دیآنکه بتوان ی.براباشدیم یکوتاه

 یدر بخش حقوق دیکه داده ا یا تنامهیاز شکا ریبه غ دیتوانیشما م دیمحافظت کن

 دیهقانون حفاظت از خشونت را بد یدرخواستها نیا یدادگاه عموم

 شدن به  کیکه شخص مجرم اجازه نزد قیطر نیمحافظت کردن از ا یتقاظا

 وتماس با شما را نخواهد داشت یمحل زندگ

 خانه را ترک کند دیاستفاده کردن از خانه او با ییاجازه به تنها 

بلکه  کینزد یمحافظت دادن نه تنها در موارد خشونت در روابط اجتماع یتقاظا

به درخواست شما از راه دادگاه  شوندیکه به طور مرتب تکرار م یدر موارد

 .رسدیم بیخانواده به تصو

 یبانیو پشت یمشاوره حقوق

 دیهستند با یمحل زندگ ایکه در مورد حق انتقال کفالت و ییسؤالها یبرا

 یمراجعه شود.در آنجا به شما اطالعات لیوک کی ایمرکز مشاوره  کیبه 

 نیتعم یاگر شما درآمدتان کم باشد از کجا به شما برا نکهیدر مورد ا

شود از  دهیکار به دادگاه کش نی.اگر اشودیم یدادگاه کمک مال نهیهز

.در شودیشواهد و خود دادگاه به شما کمک م نیدادستان و مشاور قیطر

شما  یشواهد برا نیارطبات تماس با مشاور یو چگونگ فیمورد وظا

 .شودیبا اطالعات الزم فرستاده م هیاحضار

 یقانون ی/پزشکیپزشک ناتیمعا

 چیبدونه ه نیمشاور قیاز طر ریامکانات ز نیا سیپل شیشما پ تیازشکا ریبه غ

 یقانون یپرونده پزشک لیوثشک یپزشک نهیشما وجود دارد معا یبرا یا نهیگونه هز

 نوجوان و  انیقربان یبرا نزیدانشگاه شهر ما مارستانیب یپزشک قانون

به عمل آمده است اطالعات  یجنس ایو  یجسم یبزرگسال که به آنها خشونتها

 ۰۶۱۳۱۱۷۹۹۵۵۰شماره تلفنها        نیا قیرا از طر

 ایو 

۰۶۱۳۱۱۷۰ 

 دیآور یبه دست م دیریتماس بگ دیتوانیروز با آنها م شبانه

 مختص به  یشهر زاربروکن پزشک قانون مارستانیدر ب انیقربان یدرمانگاه برا

 نیا قیخشونت شده اند اطالعات را از طر یکه قربان یکودکان وبزرگساالن

 شماره تلفنها

۰۶۸۱۹۶۳۲۹۱۳         ۰۶۸۱۹۶۳۲۹۱۴         ۰۶۸۱۹۶۳۲۹۱۵ 

 دیبه دست آور دیتوانیم

 دیبه هر حال انجام ده دیرا شما با ییچه کارها

 دکتر  کی قیاست از طر دهیکه به شما رس یاز صدمات یپزشک یگواه کی

 نیدر ا یبماند وبه کس انهیمخف دیموضوع با نیا دییکرده وبه دکتران بگو هیته

 گفته نشود یزیباره چ

 اس م اس خوب از  لیمیمثل نامه ا دیکه از مجرم در دست دار یهر مدرک

 دیکن یآنها نگهدار

 کیدر  ددیآ یکه از طرف مجرم به شما م یهر گونه خشونت و بد رفتار 

 یکه شاهد موضوع بوده اند نوشته ونگهدار یوکسان خیبا تار ادداشتیدفتر 

 دیکن

 در  گانیبا خانواده ودوستان و همسا دیکن ینکرده بلکه سع یخود را منزو

 دیانتماس بم

 دیکن یبستگانتان نگهدار ایدوستتان و شیکرده و پ یمدارک مهم را کپ 

 یبرا شودیکه دوباره به شما وکودکانتان خشونت م دیرا دار نیاگر شما ترس ا 

آپارتمان را ترک کرده و سر موقع به  ایمحافظت از خود و کودکانتان خانه و

 دیزنگ بزن سیپل

 د؟یدار یشما سٔوال ایا

 دییمراجعه نما ریباشد به مراجع ز یشما نا مشخص م یبرا یلیاگر مسا

 تانیمحل زندگ سیمرکز پل 

 یمداخله حقوق یسازمانها 

 پناهگاه زنان 

 پناهگاه زنان نیمشاور 

 خانمها یخودمختار برا یضرور یمراکز تلفن 

  مرد ایزن و  لیوک کیتماس با 

 تانیمحل زندگ یدادگاه عموم یتماس با مراکز حقوق 

 جات و مٔوسسات به شما کمک خواهند کرد تمام اداره

 تانیمحل زندگ سیپل

بخش ورزش و  یوزارت داخل
یسازندگ  

 

 

 خشونت در

 یو کم کینزد یروابط اجتماع

 کردن

 

 

 



به شما مورد  کیشخص نزد قیخود از طر یزندگ طیاگر شما در مح 
مجبور به انجام اعمال  ایبه شما وارد و  یصدمه ا ایضرب وشتم و 

با شما شده شما حق و فرصت دفاع از  یشده تجاوز و بد رفتار یجنس
 دیخود را در برابر او دار

اس  قیاز طر ایکندویم بیهم که شما را به طور مرتبب تعق یدر مورد کس نیقوان نیا

 کردن نی)کم کندیم قیتصد شودیمزاحم شما م ینترنتیا ایو یام اس تلفن

 دیاطالعات را داشته باش نیمهم است که شما ا اریبس

 دهد؟یانجام م یچه کار سیپل

وجود  یمشکوک یزهایاست که از شما محافظت به عمل آورده و اگر چ سیپل فهیوظ

 به عمل آورد قیدارد در آن موارد تحق

 تیشکا دیحالت شما با نیدر ا یول باشدیبدون درخواست شما هم م سیپل فهیوظ نیا

 دیخود را اراعه داده باش

 سیاداره پل

 کند  دایاطالع پ قا  یتا دق کندیبه طور جداگانه سٔوال م نیوشاهد یاز متهم شاک

 افتاده است یکه چه اتفاق

 را  یزیو عکسها چ یقانون یمثل پزشک ازیومدارک مورد ن هیاول قاتیاگر تحق

 ثابت کردند

 به بازداشتگاه برده شود ایو رونیمتهم از اپارتمان ب تواندیخاص م یدر حالتها 

 که مشخصات شما را به مراکز  دیشما موافق هست ایکه آ دیاز شما خواهد پرس

 دهند یاریرا انجام داده و شما را  یبعد یمشاوره بدهد تا آنها قدمها

 از خودتان محافظت  دیتوان یم ندهیکه چگونه شما درآ شودیم هیبه شما توص
 دیکن

 د؟یشما دار یچه حق وحقوق

 کنند یشما نگهدار یمدارک جرم متهم را برا دیبخواه سیاز پل دیتوانیشما م 

 دیموضوع صحبت کن نیدر مورد ا ایکه آ دیدار انیب یآزاد سیپل شیشما پ 

 دیبه عمل آور یجسم نهیاز خود معا دیتوانیشما م نیاز ا رینه.به غ ای

 شما را در موقع  تواندیمرد م ایزن  لیوک کی ایشخص مورد اعتماد شما و  کی

 کند یهمراه سیپل شیپ تیشکا

 ادرس خود را تهت مراقبت  دیهست دیاگر از طرف متهم تهد تهد دیتوانیشما م

 دیقرار ره

 قانون غرامت  یایاستفاده از مزا یتقاضا دیتوان یموارد شما م نگونهیدر ا

 ای نزیما ایالنداو  ایکوبلنز  یشهرها یدر دفتر امور اجتماع انیقربان یبرا

 دیرا بده رریتر

 دهد؟یبه کمک شما ادامه م یچه کس

 مداخله یسازمانها

مداخله  یکه آنها آدرس شما را به سازمانها دیموافقت کن سیاگر شما با اداره پل

با شما  یمدت کوتاه یسازمانها در ط نیبدهند کارمندان ا تانیبه محل زندگ کینزد

 دهندیشما قرار م اریرا در اخت ریامکانات ز نیارطبات برقرار کرده وآنها ا

 یروانشناس یمشاوره اول 

 سیپل هیاول یاتیبعد از اقدامات احط تیروشن کردن وضع 

 انجام  دیتوان یحفاظت از خود و کودکانتان م یآنچه که شما برا٫اطالعات

 دیده

 از خشونت یریشگیپ یبه عنوان مثال قانون برا ،یاطالعات حقوق 

  باشندیکه در محل موجود م گرید یمشاوره هااطالعات در مورد مراکز 

 دیشویم یودرر قبال درخواست شما به آنها معرف

 پناهگاه زنان

سرپناه  کیمحافظت و دیتوان یم د،شمایبه ترک آپارتمان خود دار میاگر شما تصم

 .دیکن دایدر پناهگاه زنان پ

.آدرس پناهگاه کنندیشما را با آنها مرتبط م سیپل ایمراکزمداخله  دیاگر شما بخواه

 مقدور است ریآدرسها غ نیبه ا یمردان دسترس یزنان ناشناس هستند، وبرا یها

 از  دیتا شما بتوان دیشویو محافظت م ییدر پناهگاه زنان شما وکودکانتان راهنما

خودتان بنا  یرا برا یدرست ندهیکرده وآ دایپ یبه زندگ ینینو دید قیطر نیا

 دیساز

  یبه دست م یو سالمت یو مال یدر مورد مسائل حقوق یاطالعاتشما در آنجا 

 دیآور

 کرده و به شما  یشما را همراه گریرفتن به اداره جات و مؤسسات د یبرا

 کنندیکمک م

 مثال یخود برا یشخص لیدر حد امکان وسا

 پاسپورت خودتان و کودکانتان ایو ییکارت شناسا 

 یشناسنامه سند ازداج و شجره نامه خانوادگ 

 و کارت واکسن مهیکارت ب 

 یمدارک اقامت 

 اداره  یو کاغذها یقرارداد خانه و کار مدارک پرداخت پول بازنشستگ

 یحقوق یشهایکار و ف

 الیکاغذ حق کفالت و اداره سوس 

 و کارت عابر بانک یو پول نقد کارت بانک یمدارک بانک  

 داروها 

 یخود و کودکانتان مثل لباس و پوشاک مسواک اسباب باز یشخص لیوسا 

 مدرسه و دفتر خاطرات لیبچه وسا

 خدمات مشاوره پناهگاه خانمها

شود  یامکانات در آنجا به شما داده م نیدر پناهگاه زنان ا یاز زندگ ریبه غ

ودر  کینزد  یخشونت در روابطه ها ای یکه در مواقع مشکالت زنا شو

 نجای.ادیشویم ییو مواظبت با شما مشاوره و راهنما بیتعق یاجبار یازدواجها

و کمک  یینمامداخله در بهرانها و روانشناسان مجرب راه قیبه شما از طر

 دیشویم

با  نهای.در کنار ادیدر مورد حق و حقوقتان اطالعات کسب کن دیتوانیم شما

 یشتیمع تیمثال در مسائل امن یبه عمل آمده برا یعموم یشما مشاوره ها

 انزو طیدر شرا

مختص به  یزنان و سازمانها یتماس ضرور یخودمختار برا گاهیجا

 یجنس یخشونتها

زنان است به خانمها و دختران و خانواده  یتماس ضرور یکه برا گاهیجا

 تیموارد شامل آزار و اذ نی.اکندیکمک م یجنس یدر موارد خشونتها شانیها

 بیدر خانواده ها ودر تعق یزنا شو یدر زندگ نیو همچن یو تجاوز جنس یجنس

 و مواظبت بوده است

و در  دهندیاراعه م یروانشناس یمتخصص به شما مشاوره ها یسازمانها

دچار  یاگر شما در زمان کودک ی.حتدهندیم یاریشما را  یموارد بهران

 افتیکمک و مشاوره در دیتوانیم نجایدر ا دیشده باش یجسم یخشونتها

 نو قانو تیمثل شکا دیکنیم افتیهم د یشما اطالعات حقوق نهای.در کنار ادیکن

 سیپل شیمراکز شما را پ نیکارمندان ا دیاز خشونت.اگر شما بخواه یریشگیپ

 قیامکان از طر نیا نهای.در کنار اکنندیم یهمراه مارستانیدکتروب ایدادگاه و 

خود  دیتوانیکه چگونه شما م شودیخانمها به شما داده م یشماره کمک ضرور

 اشخاص مورد اعتماد شما هست یو امکان مشاوره برا دیبه خود کمک کن

 کرد؟ دایپ یابیدست ازیمورد ن یبه کمکها شودیچگونه م

 یقابل دسترس

 مداخله یمراکزها 

 خانمها یپناهگاها 

 پناهگاه خانمها و مراکز مشاوره 

 رندیگیبا آنجا تماس م یکه خانمها در موارد ضرور یمکان 

 کنند یکه به شما کمک کرده و با شما مشاوره م یگرید یمکانها 

در  www.rigg.rlp.de ینترنتیآدرس ا نیا قیفالتز از طر نالندیدر استان را

آدرس  نیدر ا نهایاز ا ریبه غ شودیبه شما کمک داده م یبانیبخش اراعه پشت

اطالعات را ضبت و  نیا دیتوانیاطالعات مورد الزم وجود دارد که شما م

 ینترنتیا www.gewaltschutz.infoوصفحه   دیینما رهیذخ

 دهدیشما قرار م اریدر اخت نهیزم نیرا در ا یشتریاطالعات ب


