تقديم المشورة للنساء المغتصبات
وال ُمساء معاملتهن
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أجلك ...
نحن هنا من
ِ
•
•
•
•
•
•
•

ت لالغتصاب
إذا تعرض ِ
إذا أُسيئ سابقًا أو حاليًا معاملتكِ
ت للعنف الجنسي في طفولتك
إذا تعرض ِ
ت تشعرين بالتحرش الجنسي أو التهديد الجنسي عبر الهاتف ،أو أثناء التعليم ،أو في مقر العمل،
إذا كن ِ
أو عبر شبكات التواصل االجتماعي
ت تعانين من االستغالل الجنسي أثناء العالج أو التداوي
إذا كن ِ
إذا كان لديكِ اتصال شخصي أو مهني بامرأة متضررة ،وترغبين في المساعدة ،وتوفير المعلومات ،والنصائح
إذا كان لديكِ أي استفسارات حول موضوع "العنف الجنسي"

يمكنك االتصال بنا ...
ِ
•
•
•
•

بغض النظر عن المدة التي مرت على حدوث العنف
صا غريبًا
بغض النظر عن كون الجاني أحد األقارب أو المعارف أو شخ ً
ت تريدين تقديم بالغ أم ال
بغض النظر عما إذا كن ِ
ت مثلية الجنس أو متغايرة الجنس
بغض النظر عن عمرك ،وبلدك ،وبغض النظر عما إذا كن ِ

لك ...
نحن نقدم ِ
•
•
•
•
•
•
•

المشورة الهاتفية والشخصية – سرية ،ومجانية ،ومجهولة الهوية عند الرغبة في ذلك
المساعدة في حاالت األزمات الحادة
الدعم عند التعامل مع تجارب العنف
توفير بيانات االتصال بالمعالجات/المعالجين ،والطبيبات/األطباء ،والعيادات ،والمحاميات/المحامين،
أصحاب الخبرة في موضوع العنف الجنسي ،عند الرغبة في ذلك
المرافقة مثالً إلى عيادات أطباء أمراض النساء ،أو إلى الشرطة ،أو إلى المحكمة
معلومات حول تقديم البالغات ،والشكاوى الجنائية ،والمحاكمات ،وكذلك حول حفظ األدلة الجنائية السري
بعد العنف الجنسي
الدعم النفسي االجتماعي

ت ال تريدين اتخاذ أي إجراء قانوني ،وال ترغبين في تقديم بالغ.
يمكنكِ االتصال بنا في أي وقت ،حتى إذا كن ِ

من امرأة ألخرى ...

ال تعني ال!

من المهم بالنسبة لنا ...
• العثور على الطرق الفردية المناسبة لكل امرأة ،والتي تمكنها من ،إدارة حياتها بشكل مستقل ،بالرغم من تجربة
العنف التي تعرضت لها
• إطالع الرأي العام على مدى انتشار العنف الجنسي ،وعواقبه وأسبابه
• تعزيز الوعي ،حتى ال يتم النظر إلى العنف الجنسي على أنه مشكلة فردية خاصة بالمرأة ،بل على أنه مشكلة
اجتماعية سياسية
نحن خط طوارئ النساء الوحيد في سارالند ،من بين  120خ ً
طا لطوارئ النساء في ألمانيا .تم تأسيس مركز المشورة
عام  1986من قِبل اتحاد "مجموعة خطوط الطوارئ للنساء المغتصبات وال ُمساء معاملتهن" .يتم دعم عملنا ماليًا من قِبل
الدولة ،وعاصمة الوالية ساربروكن ،والرابطة اإلقليمية لساربروكن ،ودوائر الوالية .بما أنه يجب علينا توفير مساهمات
مالية خاصة ،للحصول على التمويل ،فإننا نعتمد على األعضاء الداعمين ،والغرامات المالية ،والتبرعات ،لتأمين عملنا.
حساب التبرعات الخاص بنا:
 · BIC SAKSDE55XXX · IBAN DE65 5905 0101 0067 1260 52بنك إدخار ساربروكن

تقديم المشورة للنساء المغتصبات
وال ُمساء معاملتهن

المشورة الهاتفية/تحديد المواعيد
االثنين والخميس
الثالثاء والجمعة

من الساعة  – 14.00إلى الساعة 17.00
من الساعة  – 09.00إلى الساعة 12.00

خارج ساعات المشورة الهاتفية ،يمكنكِ ترك اسمكِ
ورقم هاتفكِ على جهاز الرد على المكالمات الخاص بنا.
وسنتصل بكِ في أقرب وقت ممكن.

0681 – 3 67 67
يمكنكِ أيضًا التواصل معنا وتحديد المواعيد عبر البريد اإللكتروني:
notrufgruppe-sb@t-online.de

11/27/2018 12:34:47 AM

ال تعني ال!
Nauwieserstraße 19
 66111ساربروكن
0681 – 3 67 67
notrufgruppe-sb@t-online.de
www.frauennotruf-saarland.de

هذا المنشور متاح على موقعنا باللغات التالية:
اإلنجليزية  -الفرنسية  -الروسية  -التركية  -العربية  -الفارسية

