
ن اور ان ےک بچوں کو تحفظ اور پناہگاہ مہیا  فراون ہاوس ان خوات�ی
ے یا جو اس ےس متاثر  ے ، جن کو گھریلو تشدد کا خطرہ �ہ کرتا �ہ

. آپ کو ہنگامی پناہگاہ اور ذا�ت  نگہداشت یک شکل م�ی  �ت ہ�ی ہو
ے. پناہ حاصل ہو�ت �ہ

06192 26255

ے اور دن یا  فراون ہاوس م�ی استقبال اور داخلہ غ�ی نوکرشاہی �ہ
ے. مکمل پتا سیکیور�ٹ وجوہات یک  رات ےک کیس بھی وقت ممکن �ہ

ے. بنا پرخفیہ رہتا �ہ

مزید معلومات مزید معلومات

ن ےک  مشاورت کا مرکز تنازعہ اور ہنگامی حاالت م�ی پھنیس خوات�ی
ے، گھریلو تشدد یک صورت  ے. وہ واحد مرکز �ہ ل�ئ ایک نقطہ آغاز �ہ

. ن ٹاونس کرائس م�ی ماہرین ےک مشورہ ےک ل�ئ م�ی م�ی

06192 24212

: ٹییل فون اور دف�ت ےک اوقات ہ�ی
�ج دوپہر منگل  6-2�ج

صبح �ج جمعرات 09-01 �ج
صبح  �ج جمعہ 09-01 �ج

ن اور بچوں پر خوات�ی
                    تشدد »نامنظور«

مشاورت اور 
مداخلت کا مرکز

ن کا گھر(  فراون ہاوس )خوات�ی
ن ٹاونس کرائیس م�ی

ن ٹاونس کرائیس فراون ہاوس م�ی
پوسٹ آفس باکس 1352, 65703 ہوفہایم

06192 26255
fhfmtk@t-online.de

مشاورت اور مداخلت کا مرکز 
کیبل کار 2–4, 65719 ہوفہایم

06192 24212
frauenberatungsstelle-fhfmtk@t-online.de

www.frauenhelfenfrauenmtkev.de

آپ یہ کر سک�ت ہ�ی

ایسویس ایشن یک رکنیت ےک ل�ئ درخواست

عطیہ کر�ن ےک ل�ئ اکاؤنٹ
ن ٹاونس کرائیس ای. وی. فراون ہلفن فراون م�ی

ٹاونس سیونگز بینک 
IBAN DE90 5125 0000 0002 0204 83

BIC HELADEF1TSK

»Nein« zu Gewalt an Frauen und Kindern

Urdu

Ermöglicht durch das
Sozialbudget



مشاورت اور مداخلت کا مرکز

ن پر تشدد یک سب ےس زیادہ عام  ے م�ی خوات�ی گھریلو تشدد ہمارے معا�ش
ے. ، نفسیا�ت اور جنیس تشدد یک صورت م�ی پایا جاتا �ہ ے. یہ جسما�ن قسم �ہ

، چیکنگ یا  ن ے، لیکن ذلت، توہ�ی وع ہوتا �ہ ، تشدد مار ےک ساتھ �ش اک�ش
. متاثرہ افراد اک�ش غ�ی  �ت ہ�ی مستقل نظر، اور / یا سماجی تنہا�ئ بھی ساتھ ہو
ے کہ ان ےک تعلقات  ، اور یہ احساس بہت بعد  م�ی ہوتا �ہ �ت ہ�ی مستحکم ہو

 . ےک ہ�ی صحیح راس�ت ےس ہٹ حچ

ے کہ کیس عورت ےک ل�ئ بھی صحیح نہ�ی کہ وہ تشدد کو قبول اور  اہم �ہ
برداشت کرے. وائلینس پروٹیکشن ایکٹ، جو کہ 2002 م�ی وجود م�ی آیا 

ے. ن نہ�ی �ہ تھا، ےک مطابق گھریلو تشدد اب کو�ئ نجی چ�ی

ن کو  ن ٹاونس کرائیس ےس خوات�ی ہم تنازعات اور ہنگامی حاالت م�ی م�ی
. �ت ہ�ی مشورہ د�ی

ے. مکالمات رازدارانہ اور نتیجہ  ذا�ت مشورہ ٹییل فون تقرری ےک بعد دیا جاتا �ہ
ے.  ے اور درخواست گمنام ہو�ت �ہ . مشاورت مفت �ہ �ت ہ�ی ن ہو  خ�ی

  
مشاورت اور مداخلت مرکز یک پشکش

، �ی مزید معلومات ےک ل�ئ ہماری ویب سائٹ مالحظہ کیحج
 www.frauenhelfenfrauenmtkev.de.

ن ٹاونس کرائیس فراون ہاوس م�ی

ن ےک گھرخاص طور پر محفوظ پناہ گاہ�ی ہ�ی جو کیس پتہ یک کتاب م�ی  خوات�ی
 ، �چ ہ�ی یا نہ�ی اور جنہوں �ن جسما�ن ، جن ےک �ج . تمام عورت�ی نہ�ی مل سک�ت
ے، ان کووہاں پر حفاظت اور ہمدردی  جنیس اور نفسیا�ت تشدد کا سامنا کیا �ہ
، آباد کاری ےک طور پر ان یک حیثیت   ، قطع نظر کہ وہ کہاں ےس آ�ئ ہ�ی

گ
مےل یک

. ے، اور وہ مایل طور پر خود کفیل ہ�ی یا نہ�ی کیا �ہ

ے، وہاں روزی رو�ٹ  ن یک پناہ گاہ م�ی پناہ مل�ت �ہ �چ جنھ�ی خوات�ی ن اور �ج خوات�ی
 اور 

گ
، تحویل اور معامالت ےس نمٹ�ن ےک متعلق، اور علیحدیک ےک معامالت م�ی

ے. ، معلومات اور ہمدردی مل�ت �ہ طالق ےک معامالت م�ی

 یک 
گ

�ن واےلروزمرہ زندیک ے. اس ےک ر�ہ فراون ہاوس ، تاہم، ایک گھر نہ�ی �ہ
. �ن  بچوں یک تعلیم ےک ل�ئ خود ذمہ دار ہ�ی تنظیم اور ا�چ

ے،  . ان ےک ل�ئ تعلیم یک پیشکش �ہ �ت ہ�ی �چ ہمیشہ گھریلو تشدد کا شکار ہو �ج
. عملہ بھی کنڈرگارٹن اور اسکول  انفرادی سطح پر اور گروپ یک صورت م�ی

ے. ی یک کاروا�ئ م�ی مدد کرتا �ہ ےک ل�ئ اندراج اور ان�ٹ

، انھ�ی ٹییل فون  ، جو فراون ہاوس م�ی ایک جگہ ےک ل�ئ متال�ش ہ�ی ن خوات�ی
ے.   مشورہ دیا جا سکتا �ہ

گ
ےع پیش� ےک ذر�ی

یں ساتھ ےل ےک آ�ن  ن ان کو بتایا جا�ئ گا کہ کون ےس دستاویزات اور ذا�ت چ�ی
. ہ�ی

فراون ہاوس یک پیشکش

•  نفسیا�ت مشاورت
•  خطرے کا تجزیہ

•  روزمرہ ےک معامالت ےس نمٹ�ن م�ی مدد
 ےک نقطہ نظر یک تر�ت

گ
•  ن�ئ زندیک

ہ یک طرف رہنما�ئ •  دفاتر، عدالتوں، پولیس، وغ�ی
•  لڑکیوں اور لڑکوں ےک ل�ئ تعلیمی پیشکش

•  انفرادی اور گروپ یک صورت م�ی کام
•  ورزش ےک ل�ئ مدد

•  ن�ئ ماحول م�ی ڈھل�ن ےک ل�ئ امداد

مختلف عنوانات پر معلومات 

•  برس اوقات

 اور طالق
گ

•  علیحدیک

•  تحویل اور معامالت ےس نمٹنا

•  تشدد ےس تحفظ / تعاقب

نیٹ ورکنگ اور تعاون

مشاورت اور مداخلت مرکز یک پشکش

•  پولیس ےک استعمال ےک بعد فعال مشاورت

•  گھریلو تشدد ےک ل�ئ روک تھام ےک پروگرام

•  نفسیا�ت مشاورت

- مفادات ےک ٹکراؤ یک صورت م�ی  
 ےک دوران

گ
- ایک علیحدیک  

 / طالق ےک بعد
گ

- علیحدیک  
- تعاون ےک ل�ئ جوڑے کو مشورہ  

•  مختلف عنوانات پر معلومات کا انتقال
- وجود کا تحفظ  

 اور طالق
گ

- علیحدیک  
- تحویل اور رسا�ئ کا حق  

- تشدد / تعاقب ےک خالف تحفظ  

•  نیٹ ورکنگ اور تعاون

•  تکنی� مشورہ اور لیکچرز

•  معلوما�ت واقعات

•  گروپ م�ی کام کرنا


