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Nauwieserstraße 19
66111 Saarbrücken

0681 – 3 67 67
notrufgruppe-sb@t-online.de

www.frauennotruf-saarland.de

شما می توانید این برشور را در وب سایت ما به زبان های زیر پیدا کنید: 
انگلیسی - فرانسوی - روسی - ترکی - عربی - فارسی

مشاوره تلفنی \ قرار مالقات

ساعت 14.00 – 17.00 دوشنبه و پنج شنبه 
ساعت 09.00 – 12.00 سه شنبه و جمعه 

0681 – 3 67 67

در خارج از ساعات مخصوص مشاوره تلفنی، 
می توانید نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن 

پاسخگو برای ما بگذارید. ما در اسرع وقت با شما 
تماس می گیریم.

شما همچنین می توانید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید و قرار مالقات تنظیم کنید: 
notrufgruppe-sb@t-online.de

 مشاوره برای زنان مورد 
تجاوز و اذیت

 مشاوره برای زنان مورد 
تجاوز و اذیت
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خدمات ما به شما ...
مشاوره تلفنی و شخصی – به صورت محرمانه، رایگان و به درخواست شما به طور ناشناس  •

کمک در شرایط بحرانی حاد  •
کمک در پردازش خشونت تجربه شده  •

در صورت درخواست، اطالعات تماس درمانگران، پزشکان درمانگاه ها، وکالیی که   • 
با خشونت جنسی آشنا هستند  

همراهی برای مثال هنگام مراجعه به پزشک بیماری های زنان، پلیس و دادگاه  •
اطالعات مربوط به شکایت، دادخواست و دادگاه و نیز جرم شناسی محرمانه بعد از خشونت جنسی  •

حمایت روانی و اجتماعی در فرایند  •

شما همیشه می توانید با ما تماس بگیرید، حتی اگر تمایلی به انجام اقدامات قانونی ندارید و نمی خواهید 
شکایت کنید. 

ما برای کمک به شما حاضر هستیم ...
اگر مورد تجاوز قرار گرفته اید  •

اگر مورد بدرفتاری قرار می گیرید یا گرفته اید  •
اگر در دوران کودکی خشونت جنسی را تجربه کرده اید  •

اگر شما به صورت تلفنی، هنگام تحصیل، در محل کار، در شبکه های اجتماعی از نظر جنسی   • 
مورد آزار یا تهدید قرار می گیرید  

اگر در فرایند درمان یا معالجه خود استثمار جنسی را تجربه می کنید  •
اگر شما به صورت شخصی یا در کار با یک زن مورد آزار و اذیت مواجه شده اید و به کمک،   • 

اطالعات و مشاوره نیاز دارید  
اگر سوالی درمورد "خشونت جنسی" دارید  •

برای ما مهم است که ...
برای هر زن راه هایی مناسب برای او پیدا کنیم که او را قادر سازد، با وجود داشتن تجربه خشونت،   • 

زندگی مستقل خود را پیش ببرد  
به عموم مردم اطالع رسانی کنیم  •

به مردم آموزش دهیم که خشونت جنسی یک مشکل شخصی زنان نیست، بلکه یک مسئله اجتماعی   • 
سیاسی محسوب می شود  

شما می توانید با ما تماس بگیرید ...
صرف نظر از اینکه خشونت به چه زمانی بر می گردد  •

صرف نظر از اینکه متخلف در خویشاوند، شناخته شده یا غریبه است  •
صرف نظر از اینکه آیا شکایتی ارائه شده است یا نه  •

صرف نظر از سن و کشور مبدأتان، یا اینکه دگر جنس گرا یا هم جنس گرا هستید  •

در میان 120 مرکز تماس اضطراری زنان در آلمان، ما تنها مرکز تماس اضطراری زنان در زارلند هستیم. این 
مرکز مشاوره در سال 1986 به وسیله انجمن "گروه تماس اضطراری برای زنان مورد تجاوز و آزار" تاسیس شد. 
اقدامات به وسیله دولت، مرکز ایالتی زاربروکن، انجمن منطقه ای زاربروکن و سایر بخش ها حمایت مالی می شود. 

از آنجایی که ما باید سهمی از هزینه های مالی را خودمان تأمین کنیم، برای تأمین مالی اقداماتمان به ما اعضای 
سرمایه گذار، جریمه ها و کمک های مالی وابسته هستیم. حساب کمک های مالی ما:

IBAN DE65 5905 0101 0067 1260 52 · BIC SAKSDE55XXX · Sparkasse Saarbrücken از زنان برای زنان ...
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