
نصائح وأرقام الھاتف
لألشخاص المتضررین من العنف. 

ھل تأثرت من العنف وتحتاج/ین للمساعدة ؟ في الضرف الحالي حول COVID19 ، عرض المساعدة محدود. ھنا یمكنَك/یمكنِك 
العثور على بعض نقاط اإلتصال للحصول على الدعم. 

إذا لم تتمكن/تتمكنین من العثورعلى مكان في ملجأ أو ملجأ للنساء فقط: تحدث مع شخص تثق/تثقین بھ/بھا ، حاول/ي بشكل مؤقت أن 
تلجأ/ئین إلى أحد األصدقاء/ الصدیقات المقربین أو أحد أفراد العائلة. 

اتصل/ي بالشرطة في حالة الطوارئ. 
كجار/ة، ھل تالحظ/تالحظین أعمال عنف في بنایتك َ/ِك  أو في شقة مجاورة لَك/لِك ، وما إلى ذلك ؟ احصل/ي على المساعدة! قدم 

الدعم، ال تتجاھل األمر. 

ھاتف مساعدة على الصعید الوطني للنساء المتضررات من العنف:
٠٨٠٠٠١١٦٠١٦/ ستكون ھویة المتصل/ة مجھولة/المكالمة مجانیة

النصیحة عبر الدردشة والھاتف متوفرة بـ 17 لغة. الرقم ال یظھر في الفاتورة ومتاح 24 ساعة في الیوم. مناسب أیًضا لـ „القدرة فقط
على التحدث بصراحة!

رقم المشورة للفتیات والنساء االتي تعرضن لحالة إغتصاب:
٠٥١١٣٣٢١١٢/ ھویة المتصل/ة مجھولة

المشورة الھاتفیة
اإلثنین 3 ظھر اً - 5 مساًء ، األربعاء 10 صباًحا - 12 مساًء ، الجمعة 10 صباًحا - 1 مساًء

ھاتف مقاطعة ساكسونیا السفلى ضد الزواج القسري
٠٨٠٠٠٦٦٧٨٨٨/ ستكون ھویة المتصل/ة مجھولة/المكالمة مجانیة

اللغات المتاحة: األلمانیة ، اإلنجلیزیة ، التركیة ، الفرنسیة ، البوسنیة ، الكرواتیة ، الصربیة ، العربیة ، الفارسیة، 
الكرمانجیة)الكردی( ، وغیرھا إذا لزم األمر.

Suana: مركز المشورة
للمھاجرین المتضررین من العنف المنزلي والزواج القسري والمالحقة

 ٠٥١١١٢٦٠٧٨١٤/ ھویة المتصل/ة مجھولة.

اللغات المتاحة: األلمانیة ، الفارسیة ، الروسیة ، البولندیة ، اإلنجلیزیة ، الفرنسیة ، العربیة ، الكردیة ، البوسنیة ،
الكرواتیة ، الصربیة ، اإلسبانیة ، الفیتنامیة ، التركیة.

منظمة أندریسراوم!
تقدم منظمة أندریسرام خدمة المشورة عبرة مكالمة الفیدیو.

 info@andersraum.de: تحدید موعد عن طریق البرید اإللكتروني
)LGBT * IQ( العمل ضد التمییز مع التركیز على التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة

ھاتف ضد اإلكتأب و الحزن: رقم الھاتف لألطفال والمراھقین واآلباء
٠٨٠٠١١١٠٥٥٠ / ستكون ھویة المتصل/ة مجھولة/المكالمة مجانیة

اإلثنین 1:45 ظھر اً - 7:45 مساًء          الثالثاء 02:00 ظھر اً - 08:00 مساًء          األربعاء 03:00 ظھر اً - 09:00 مساًء
الخمیس 1:00 ظھر اً - 06:45 مساًء       الجمعة 12:30 ظھر اً - 05:00 مساًء           السبت 02:00 ظھر اً - 05:15           مغلق یوم األحد


