
www.frauenhelfenfrauenmtkev.de

خانه زنان مکا�ن است برای حمایت از زنان و کودکان آنان، که در 
 قرار داشته و یا احتمال اعمال خشونت در 

گ
معرض خشونت خان�

ن مواردی امکا�ن به شکل محل اسکان  مورد آنان وجود دارد. در چن�ی
موقت و ارائه ی اقدامات مراقب�ت شخیص برای شما در نظر گرفته 

شده است.

شمارٔه تماس: ۰۶۱۹۲-۲۶۲۵۵

پذیرش شدن در خانٔه زنان بدون انجام مراحل اداری و در هر 
زما�ن از شبانه  روز امکان پذیر است. آدرس خانٔه زنان به دلیل 

مسایل امنی�ت محرمانه می باشد.

اطالعات بیش�ت اطالعات بیش�ت

ن مکا�ن است که به زنان در موارد اختالفات  مرکز مشاورٔه زنان اول�ی
ایط بحرا�ن پناه می دهد.  این مرکز تنها مرکز تخصیص در  و �ش

 حمایت 
گ

ماین-تانوس کرایس است که از زنان تحت خشونت خان�
می کند. 

تلفن: ۰۶۱۹۲-۲۴۲۱۲

: ساعات کار اداری و تماس تلف�ن
سه شنبه ها: ساعت ۱۴-۱۸
پنج شنبه ها: ساعت ۹-۱۳

جمعه ها: ساعت ۹-۱۳

»نه« به خشونت نسبت
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مرکز اقدام و مشاوره زنان

 ی� از رایج ترین اشکال خشونت نسبت به زنان در جامعه 
گ

خشونت خان�
می باشد. این نوع خشونت شامل خشونت جسمی، روا�ن و جنیس می باشد.

ن و  ، توه�ی ب و شتم، بلکه تحق�ی خشونت در بیش�ت موارد نه فقط با �ن
ل گری و گاهاً با ممانعت از حضور در اجتماع آغاز می شود. زنان تحت  کن�ت
خشونت اغلب احساس ناام�ن داشته و ابتدا مدت ها بعد متوجه می شوند 

که اشکایل در رابطه ٔ زناشو�ی شان وجود دارد.  

هیچ ز�ن مطلقاً نباید خشونت را  پذیرفته و آن را تحمل نماید. طبق قانون 
 دیگر 

گ
ِ حفاظت در برابر خشونت در سال ۲۰۰۲، خشونت خانیک تصوی�ب

جزو امور شخیص و خصویص به شمار نمی رود.

ایط  کار ما در مرکز ماین-تانوس کرایس ارایه مشاوره به زنا�ن است که در �ش
اختالفات و بحران به � می برند. 

ن وقت به صورت تلف�ن مّیرس است. محتوای مشاوره  مشاوره شخیص با تعی�ی
محرمانه و بدون حد و مرز خایص انجام می شود. مشاوره رایگان، و در 
صورت تمایل بدون ذکر نام انجام می شود. ما را با کمک های مایل خود 

حمایت کنید.

ن�ت ما مراجعه نمایید: برای کسب اطالعات بیش�ت به آدرس این�ت
www.frauenhelfenfrauenmtkev.de
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خانه های زنان پناه گاه ها و محل ها�ی امن برای حفاظت از زنان می باشند و 
یس نمی باشد.  چٔه تلفن قابل دس�ت از این رو آدرس هیچ یک از آن ها در دف�ت
همه زنا�ن که مورد خشونت جسمی، روا�ن یا جنیس واقع می شوند -چه به 

همراه فرزندان و یا بدون آن ها، �فنظر از این که دارای چه ملی�ت باشند 
و دارای چه نوع اقام�ت هستند و این که آیا خود مسئول امرار معاش خود 

- در این مکان امنیت و حمایت دریافت خواهند نمود. می باشند یا خ�ی

زنان و کودکا�ن که به خانه زنان پناه آورده اند، اطالعات الزم در خصوص 
 امرار معاش، حق حضانت، حق مالقات فرزند و جدا�ی و طالق 

گ
چگون�

دریافت خواهند نمود. 

ن حال قابل ذکر است که خانٔه زنان مانند »اقامتگاه« نیست و هر یک  در ع�ی
 

گ
ن رسید�  و ن�ی

گ
ن آنجا خود مسئول برنامه ریزی برای امور روزمرٔه زند� از ساکن�ی

به کودکان می باشد.

 هستند. از این رو، برای 
گ

ن همواره از دیگر قربانیان خشونت خان� کودکان ن�ی
ن امکان استفاده از برنامه های آموزیسش گروهی و خصویص مهیا می  آنان ن�ی

ن پشتیبا�ن های الزم را در موارد ثبت نام و  ن خانٔه زنان همچن�ی باشد. مسئول�ی
تغی�ی مهد کودک یا مدرسه فرزندان ارائه می دهند.

زنا�ن که مایل به اقامت در خانٔه زنان می باشند، می توانند قبالً طی تماس 
، شما را در خصوص  ن تلف�ن در این زمینه مشاوره دریافت نمایند. مسئول�ی

وری است  ن وسایل شخیص �ن این که به همراه آوردن کدام مدارک و ن�ی
مطلع خواهند ساخت.

خدمات خانٔه زنان

•   مشاوره روانشنایس-اجتماعی
•   تحلیل و برریس خطرات احتمایل

•    ارائٔه پشتیبا�ن در زمینٔه ادارٔه امور روزمره
گ

•    کمک به ایجاد چشم اندازهای جدید به زند�
•    مشایعت زنان، درصورت نیاز در مراجعه به 

ه.  ادارات، دادگاه، اداره ی پلیس و غ�ی
ان و پرسان •    برنانه های آموزیسش برای دخ�ت

•    فعالیت های فردی و گروهی
•    کمک به مدیریت تجربه های تلخ خشونت

 
گ

 •   حمایت و پشتیبا�ن زنان در آشنا�ی با محلٔه زند�
جدید

ارائه ی اطالعات در مورد موضوعات

ن مسایل معیش�ت  •   امنیت تأم�ی
•    جدا�ی و طالق

•    حق حضانت و حق مالقات فرزند
•    قانون حفاظت در برابر خشونت

ارتباط و همکاری

خدمات مرکز اقدام و مشاورٔه زنان

 •   مشاوره فعال پس از مداخلٔه پلیس

گ
انه در موارد خشونت خان� •    خدمات پیشگ�ی

-اجتماعی در موارد  •   مشاورٔه روانشناخ�ت

–  اختالفات در روابط زناشو�ی  

–  در طول فرایند جدا�ی  
/طالق –  پس از جدا�ی  

ن –  مشاوره زوج�ی  

•   ارائٔه اطالعات در مورد موضوعات:
ن مسایل معیش�ت – تأم�ی  

– جدا�ی و طالق  
– حق حضانت و حق مالقات فرزند  
– قانون حفاظت در برابر خشونت  

 ارتباط و همکاری
گ

•   چگون�
 

ا�ن •   مشاوره تخصیص و سخ�ن

•    برنامه ها و جلسات اطالع رسا�ن

 •   همکاری با گروه ها


