
ي 
يواء للنساء وأطفالهن، الال�ئ يقدم دار رعاية النساء الحماية والإ
ي 

يواء �ف ف الإ ّ أو يتعرضن له. حيث يتلق�ي لي
ف دن بالعنف  الم�ف يُهدَّ

صورة مسكن للطوارئ ورعاية شخصية.

هاتف 26255 06192

ي أي 
وقراطية و�ف ي دار رعاية النساء بصورة غ�ي ب�ي

يجري القبول �ف
وقت ليالً أو نهاًرا. ويظل العنوان رسيًا لئسباٍب أمنية.

للمزيد من المعلومات للمزيد من المعلومات

اع والحالت  ف ي حالت ال�ف
يُعد مركز الستشارات المالذ الئول للنساء �ف

الطارئة. وهو المركز الوحيد المختص بتقديم الستشارات 
ي مقاطعة ماين تاونوس. 

لي �ف
ف المتخصصة ضد العنف الم�ف

هاتف 24212 06192

مواعيد التصال والعمل الرسمية:
الثالثاء من الساعة 2 ظ إل 6 م

الخميس من الساعة 9 ص إل 1 ظ
الجمعة من الساعة 9 ص إل 1 ظ

«ال» للعنف 
ضد النساء واالأطفال  

مركز االستشارات 
والتدخل

دار رعاية النساء 
مقاطعة ماين تاونوس

www.frauenhelfenfrauenmtkev.de

يمكنك المساعدة

دار رعاية النساء بمقاطعة ماين تاونوس
ص. ب. 1352، 65703 هوفهايم

هاتف 26255 06192
fhfmtk@t-online.de

مركز االستشارات والتدخل 
Seilerbahn 2–4، 65719 هوفهايم

هاتف 24212 06192
frauenberatungsstelle-fhfmtk@t-online.de

عات حساب للت�ب
 جمعية "نساء من أجل دعم النساء" بمقاطعة ماين تاونوس 

)Frauen helfen Frauen Main-Taunus-Kreis( )جمعية مسجلة(
 TaunusSparkasse بنك تاونوس
)IBAN( رقم الحساب البنكي الدولي 
DE90 5125 0000 0002 0204 83 

BIC(: HELADEF1TSK( الرمز المعرف للبنك

ي الجمعية
لطلب العضوية �ف

»Nein« zu Gewalt an Frauen und Kindern

Arabisch

Ermöglicht durch das
Sozialbudget



مركز االستشارات والتدخل

ي 
ّ الشكل الئك�ث شيوًعا من أشكال العنف ضد المرأة �ف لي

ف يُعد العنف الم�ف
. مجتمعنا. وهو يشمل أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي

هانات والشتائم والتحكم و/أو العزل  ب، وإنما بالإ ل يبدأ العنف غالًبا بال�ف
رات بالضطراب وعدم الستقرار، ول  الجتماعّي. وغالًبا ما تشعر المت�ف

ي وقت متأخر 
ي عالقتهن انقلب رأًسا عىل عقب إل �ف

يالحظن أن هناك شيًئا ما �ف
للغاية. 

ال ينبغي عىل أية امرأة أن تتقبل العنف ببساطة وتتحمله. فمنذ أن دخل 
ف التنفيذ، لم يعد العنف  ي عام 2002 ح�ي

قانون الحماية من العنف �ف
لي مسألًة خاصًة. ف الم�ف

نحن نقدم الستشارات للنساء من مقاطعة ماين تاونوس فيما يخص حالت 
ال�اع والحالت الطارئة.

د هاتفًيا. وتكون  م الستشارات الشخصية بحسب التفاق عىل موعد يُحدَّ وتُقدَّ
م الستشارات مجانًا ودون  جميع المحادثات رسية ومفتوحة النتائج. وتقدَّ

ي ذلك. 
فصاح عن هوية متلقيها عند رغبتكم �ف  الإ

عاتكم. يسعدنا تلقي ت�ب

ي 
و�ف لك�ت ستجدون المزيد من المعلومات عىل موقعنا االإ
www.frauenhelfenfrauenmtkev.de.

دار رعاية النساء بمقاطعة ماين تاونوس

تُعد دور رعاية النساء مكان إيواء وحماية آمًنا للغاية لعدم إدراج أي من 
ف من العنف  ي يعان�ي

ي أي دليل عناوين. وتجد جميع النساء الال�ت
هذه الدور �ف

، مع أطفالهن أو من دونهم، الئمان والدعم  الجسدي أو الجنسي أو النفسي
ف منها، وعن وضع إقامتهن،  ي ج�ئ

ي هذه الدور – بغض النظر عن البالد ال�ت
�ف

وعما إذا كن يتستطعن إعالة أنفسهن ماديًا أم ل.

ي دار رعايةالنساء، عىل 
ي وجدن مالًذا �ف

وتحصل النساء والئطفال الال�ت
ف المعيشة، ويحصلن كذلك عىل إجابات عىل  ي تأم�ي

معلومات ومساعدة �ف
أسئلتهن حول موضوعات حق الحضانة والتعامل مع الآخرين، وكذلك حول 

النفصال والطالق.

ومع ذلك ل يمكن اعتبار دار رعاية النساء مسكًنا دائًما. وتكون الساِكنات 
أنفسهن مسؤولت عن تنظيم الحياة اليومية وعن تربية أبنائهن.

. لذلك فهناك عروض  لي
ف كما يعد الئطفال أيًضا دائًما ضحيًة للعنف الم�ف

م من أجلهم. عالوة عىل ذلك، تساعد الموظفات  تربوية فردية وجماعية تَُقدَّ
ي الحضانة والمدرسة.

ي إجراءات تسجيل خروج ودخول الئطفال �ف
�ف

ي دار رعاية النساء الحصول عىل 
ف عن مكان �ف ي يبح�ث

كما يمكن للنساء الال�ت
استشارات ومعلومات مسبًقا عن طريق الهاتف. ومن ثم يعرفن أي الوثائق 

مكان اصطحابها معهن. والمتعلقات الشخصية ينبغي عليهن قدر االإ

عروض دار رعاية النساء

•  الستشارات النفسية الجتماعية
•  تحليل المخاطر

ي التغلب عىل صعوبات الحياة اليومية
•   الدعم �ف

•   تطوير آفاق جديدة للحياة
طة... إلخ. •   المرافقة إل المصالح والمحاكم وال�ث

•   عروض تربوية للفتيات والفتية
•   العمل الفردي والجماعي

ي تخطي تجارب العنف
•   المساعدة �ف

•   الدعم من خالل التوجيه إل بيئة معيشية جديدة

تقديم معلومات خاصة بموضوعات

ف المعيشة •   تأم�ي
•   النفصال والطالق

•   حق الحضانة والتعامل مع الآخرين
•   قانون الحماية من العنف/ التعقب

التواصل والتعاون

عروض مركز االستشارات والتدخل

طية ُ •   الستشارات الستباقية بعد التدخالت ال�ث

لي
ف ي حالت العنف الم�ف

•   عروض للوقاية �ف

•   الستشارات النفسية الجتماعية
يك الحياة اعات مع رسث ف ي ال�ف

–  �ف  
–  أثناء عملية النفصال  

–  بعد النفصال/الطالق  
ي كيفية 

ف �ف –  عن طريق تقديم الستشارات للزوج�ي  
التعاون

ي موضوعات
•   تقديم معلومات خاصة �ف

ف المعيشة – تأم�ي  
– النفصال والطالق  

– حق الحضانة والتعامل مع الآخرين  
– قانون الحماية من العنف/ التعقب  

•  التواصل والتعاون

ات متخصصة •   استشارات ومحا�ف

•   فعاليات معلوماتية

•   العمل مع مجموعات


