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است. مراکز مشاوره، بھ زنان و دختران در شرایط دشوار زندگی - بھ ویژه در مورد خشونت - مشاوره و حمایت ارائھ
می دھند.

ما اعتقاد داریم، ھر زنی حق برخورداری از یک زندگی عاری از خشونت را دارد.

خشونت علیھ زنان و دختران می تواند اشکال مختلفی داشتھ  باشد. برای مثال ممکن  است جسمی، روحی-روانی و یا جنسی
باشد. این خشونت ھمچنین می تواند از طریق کنترل مالی و تحمیل قطع ارتباطات اجتماعی زن، و یا از طریق جاسوسی

دیجیتال و انتشار تصاویر محرمانھ اعمال شود.

اگر تحت تاثیر خشونت قرار گرفتید یا مورد تھدید قرار گرفتید، مراکز مشاوره در کنار شما ھستند. در لینک زیر، نمای کلی
لینکدررااطالعاتبقیھwww.lfsh.de/beratungsstellenدید.خواھیدراشلسویگ-ھولشتایندرمشاورهمراکزاز

بھ زبان آلمانی  خواھید یافت.

سراسری "خشونت علیھ زنان" تماس بگیرید:شمارهدر خارج از ساعات اداری مراکز مشاوره زنان می توانید با
جملھاززیادیھایزبانبھمشاورهاست.دسترسدرروزیشبانھصورتبھسرویساین.٠٨٠٠٠١١۶٠١۶

www.hilfetelefon.deبیابید:اینجادرتوانیدمیرابیشتراطالعاتاست.دسترسدردری/فارسی

ھر زنی کھ خشونت را تجربھ می کند، می تواند با مراکز مشاوره زنان تماس بگیرد!

فارغ از اینکھ:

آیا مدت کم یا زیادی است کھ خشونت را تجربھ کرده، و یا حتی اگر خشونت در حال حاضر وجود ندارد.●
میزان اعمال خشونت چقدر بوده (چھ کم و چھ زیاد)●
چھ قصد شکایت دارد و چھ ندارد.●

انجام مشاوره رایگان است، و  می تواند در مرکز مشاوره، بھ صورت تلفنی یا آنالین انجام شود.
در صورت نیاز، حتی می توان یک مترجم را بھ صورت غیررسمی فراخواند (بھ صورت رایگان). بسیاری از مراکز

مشاوره  آنالین، خدماتی بھ نام «بھ ما پیامک بده» ارائھ می دھند، کھ با استفاده از آن، پیامک شما بھ صورت رمزگذاری شده
بھ دستشان می رسد، و بھ این صورت ھیچ شخص ثالثی قادر نخواھد بود بھ محتوای پیامک شما دسترسی پیدا کند.

. این بدان معناست کھ: مشاوران و مترجمانمشاوره ھا محرمانھ، بر اساس وکالت از منافع شما و البتھ داوطلبانھ ھستند
موظف بھ محرمانھ نگھداشتن اطالعات شما ھستند. این فقط شمایید کھ تصمیم می گیرید کدام اطالعات را می خواھید انتقال

دھید. مشاوران نگرانی ھای شما را کامال جدی می گیرند و حرف ھایتان را باور می کنند. تصمیم گیرنده شمایید، و ھیچ اقدامی
برخالف میل شما انجام نمی شود. ھمچنین با اطالع مرکز مشاوره، یک فرد مورد اعتماد بھ انتخاب خودتان نیز می تواند شما

را ھمراھی کند.

در جلسات مشاوره فقط اقداماتی انجام می شود کھ شما تمایل دارید.
این شمایید کھ تصمیم می گیرید چھ چیزی را و تا چھ حد می خواھید توضیح دھید.●
ما آماده ایم درباره ی ترس ھا و نگرانی ھایتان با شما صحبت کنیم.●

http://www.lfsh.de/beratungsstellen
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ما می توانیم بھ شما در مواجھھ شدن با شرایط بحرانی و برخورد با پیامدھای ناشی از خشونت کمک کنیم.●
ھمچنین بھ شما در مورد تغییرات شکل خشونت، اقدامات برای محافظت از خود، و گزینھ ھای رفتاری اطالعات●

می دھیم.
در صورت تمایل تان، ھمچنین می توانیم شما را در اداره ی پلیس، دفاتر حقوقی یا در جلسات دادگاه ھمراھی کنیم.●
در مورد کمک ھای بیشتر بھ شما اطالعات دھیم.●

نھ تنھا خود فرد خشونت دیده، بلکھ شاغلینی کھ با وی تماس دارند و ھمچنین وابستگان شخص مورد خشونت نیز
می توانند بھ مراکز مشاوره مراجعھ کنند.


