
معلومات

مساعده في حالة حدوث العنف

ماذا يمكنني 
       أن أفعل؟

ان الوضع صعب 
بالنسبة لي!

    من يستطيع 
مساعدتي؟

هنا توجد معلومات على
مدار الساعة، بلغات مختلفه.

أيضاً بسريه.

لالستشاره والمساعدة في بريمن: 
www.gewaltgegenfrauen.bremen.de

في الحاالت الطارئه
اتصلي برقم هاتف الطوارئ ۱۱۰

الشرطة سوف تقوم بحمايتك!

الناشر:

لمساعدة والمشورة متاحه. أيضا بسريه.

تحدثي إلى شخص تثقي به.

موظفه تعمل في مكان سكنك. 
طبيبه. قابلة. 

الطبيبات والقابالت ينطبق عليهم  
قانون السرية المهنية. 

خذي هذه الورقة معكي!

إنني ابحث  
   عن مساعدة
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مراكز إرشاد المهاجرين تساعد على إيجاد
الطريق في ألمانيا. 

هناك يمكنكي أيضا طلب المساعدة في حاالت العنف. 
المحادثات مجانية وسرية لإلتصال: ۷۹۰۲-۰ - ۰٤۲۱ 

أهم العناوين
هنا سوف تجد النساء مكانا آمنا.

۰٤۲۱ – ۲۳ ۹٦ ۱۱ بيت النساء افو بريمن:  
۰٤۲۱ – ۳٤ ۹٥ ۷۳ بيت النساء المستقل:  

۰٤۲۱ – ٦۳ ٦٤ ۸۷٤ بيت النساء نورد:  

مساعده للفتيات

۰٤۲۱ – ٦۹۹ ۱۱ ۳۳ تلفون حماية األطفال والشباب: 

توجد عروض سكن فقط للنساء وللنساء مع أطفالهم.إسألي عنها. 

االستشاره مجانية. 

۲۰۱٥اإلستشاريات غير مسموح لهن بقول ما سمعوه منكي لآلخرين!



في ألمانيا، العنف ضد النساء
والفتيات ممنوع. 

في جميع أنحاء العالم، توجد
قوانين لحماية المرأة.

ال يجب علي أي إمرأه أن تقبل بالعنف!

اليسمح ألي أحد

أن يضرب المرأه  • 

أن يجبر المرأه على ممارسة الجنس  • 

أن يهدد المرأه  • 

أن يوبخ أو يهين المرأه    • 

أن يحبس المرأه بالمنزل  • 

وال حتى الزوج.

حتى أفراد األسرة ال يسمح لهم بذلك.

ال يسمح لهم بإتخاذ القرارات بدل المرأة.

ال يسمح لهم بمنعها من األشياء.

كل امرأة سوف تحصل على مساعدة.

ال يهم اللغة التي تتحدث بها أو البلد الذي جائت منه.

ال يهم كم من الوقت سوف تعيشين في ألمانيا. 

أود البقاء
في ألمانيا

النساء ال يفقدن حقهم في اإلقامة ألنهن يطلبن المساعدة.

القانون يقول: 
في حالة العنف، يجب أن يضمن نظام الحاالت الصعبه، إحتفاظ المرأة بحقها في 

اإلقامة.

يمكن للمرأة أن تقدم علي طلب منفصل للحصول على اللجوء.

كل امرأة لديها الحق في العيش بدون عنف. 

• لديكي الحق في األمن والحماية.

• لديكي الحق في الدفاع عن نفسك ضد العنف.

• لديكي الحق في التحدث عن العنف. 

لدي
   حقوقي

أهم العناوين
هنا سوف تجدي المستشارات الالتي يمكنهن مساعدتك. 

االستشارات الهاتفيه متوفرة دائما علي األرقام التاليه: 
۰٤۲۱ – ۲۳ ۹٦ ۱۱ بيت النساء افو بريمن:  
۰٤۲۱ – ۳٤ ۹٥ ۷۳ بيت النساء المستقل:  

۰٤۲۱ – ٦۳ ٦٤ ۸۷٤ بيت النساء نورد:  
۰٤۲۱ – ۳٤ ۱۱ ۲۰ رقم الطوارئ للفتيات: 

جلسات استشارية بميعاد مسبق: 
۰٤۲۱ – ۷۹ ٤۷ ۱۱۸ طرق جديدة:  
۰٤۲۱ – ۳۳ ۷۷ ۱۸۸ افو الستشارات الالجئين:  

استشارات النساء اللواتي يجبرن
۰٤۲۱ – ۳٤ ۹٦ ۷۰ على ممارسة مارسة البغاء:  

استشارات للفتيات: 
۰٤۲۱ – ۳۳ ٤٤٤ ٦٥ بيت الفتيات بريمن: 

المستشارات يبذلن الجهد من أجل الترجمة. 


