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االت اإلعتداء الجسدي أو الجنسي المنزلي المساعدة لح 
اإلستشارة المتوفرة بدائرة مدینة فیرزن حتى خالل الظروف  یمكن الحصول على كل عروض الدعم و 

الراھنھ المتعلقة بوباء كورونا

في ظل ما تحتمة الظروف الراھنھ من قیود على مستوى الحیاه العامة والخاصة، فإنھ من المحتمل ان 
تزداد خطورة تعرض األطفال والنساء للعنف الجسدي أو الجنسي بالمنزل. وبنفس الوقت لن تكون 

عالمات اإلصابات أو الحاجة للدعم ظاھرة وواضحة لألفراد لآلخرین، حیث ان المتضررین ال یذھبون 
للعمل على سبیل المثال. فالموقف الحالي یمكن ان ی ُعني لألطفال والشباب وأیضاً البالغین المعرضین 

للعنف في البیئة   .المنزلية أن يكونوا رهينة للجناه

ء عليةًوبنا : 

األخرى بدائرة مدينة فيرزن الزالت متاحة تليفونيا اإلستشارة المختصة وكذا مؤسسات الدعم   فإن مكاتب 

االت الفردية اإلنترنت، كما أنهم يقدمون الدعم للح خالل   .ومن 

االت من العنف الجسدي و/أو األهمية ان ال نغض البصر عن مثل تلك الح  عالوة على ذلك، فإنة في غاية 

اإلتصال بإحدى مكاتب  الجنسي المنزلي، بل يتوجب تقديم يد العون على وجه السرعة للمتضررين، ك

اإلتصال بالشرطة االت الجادة والحرجة  األستشارة المختصة، وفي الح . 

األقاليم المحيطة. يمكنكم اإلستشارة المختصة، والقائمين بدائرة مدينة فيرزن و  فيما يلي قائمة ببيانات مراكز 

 . www.kreis-viersen.de :  على الرابط التاليًإيجاد تلك البيانات ايضا

 :دائرة مدينة فيرزن

اإلندماجي المحلي نخبة من المترجمين والمترجمات لجميع اللغات المختلفة .يتيح المركز 

 مركز المرأة بفيرزن )نادي مسجل( – مقر استشاري للمرأة

 Frauenzentrum Viersen e.V. – Frauenberatungsstelle

Tel.: 02162/18716

Frauenzentrum-viersen@t-online.de

 بيت حماية المرأة والطفل لدائرة مدينة فيرزن

 Frauen- und Kinderschutzhaus für den Kreis Viersen

Tel.: 02162/814342

frauenhaus@skf-viersen.de

اإلجتماعية للسيدات الكاثوليك )نادي مسجل (الخدمة 

 Sozialdienst katholischer Frauen e.V.

Tel.: 02162/2498399

Info@skf-viersen.de

)نادي مسجل  هبة الحياة )دونم ڤيتاي( بدائرة مدينة فيرزن )

 donum vitae Kreis Viersen e.V.

Tel.: 02162/503330

viersen@donumvitae.org

http://www.kreis-viersen.de/
mailto:Frauenzentrum-viersen@t-online.de
mailto:frauenhaus@skf-viersen.de
mailto:Info@skf-viersen.de
mailto:viersen@donumvitae.org


اإلقليمية :المراكز 

 تليفون المساعدة – العنف ضد المرأه- على مستوى الجمهورية

اإلنجليزية، األلبانية، العربية، البلغارية، الصينية،  اإلسبوع وبلغات متعددة:   على مدار اليوم وطوال 

اإليطالية، الكردية )كرمادجي(، الفارسية، البولندية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، الصيربية ،الفرنسية، 

ألسبانية، التركية والفيتناميةا . 

 Tel.: 08000 116016

االت الطوارئ - على مستوى الجمهورية تليفون المساعدة – الحوامل في ح

اإلنجليزية، الفرنسية، األلبانية، العربية، البلغارية،  اإلسبوع وبلغات متعددة:   على مدار اليوم وطوال 

األسبانية، البولندية، الروسية والتركيةا لكردية، الصيربية،  . 

 Tel.: 0800 4040020

 

اإلعتداء الجنسي - على مستوى الجمهورية تليفون المساعدة – 

بدون رسوم إتصال وبدون الكشف عن الهوية

األربعاء، والجمعة من الساعه    بعد الضهر.2 حتي ً صباحا9اإلثنين، و

ثالثاء والخميس من الساعه  ً مساءا8 بعد الضهر حتى الساعة 3ال

 Tel.: 0800 2255530

 

 

األمهات المنفصلين – مقاطعة شمال الراين ويستفاليا لآلباء و الخط الطوارئ الساخن 

األمهات المنفصلين – )نادي مسجل اآلباء و (رابطة 

 Tel.: 0201 82774799

 “Nummer gegen Kummer„ "خدمة "الرقم مقابل العناية 

األرضي أو الهاتف الخلوي  .بدون رسوم إتصال وبدون الكشف عن الهوية، سواء من الرقم 

األثنين حتى الجمعة من الساعة  ً صباحا11 حتى الساعة ً صباحا9من   

ثالثاء والخميس من الساعة  ً مساءا7 حتى الساعة ً عصرا5ال  

 Tel.: 116 111

 (أجيسرا كولون )نادي مسجل

لالجئات اإلستشارة للسيدات للمهاجرات وا  مركز المعلومات و

اإلنجليزية، الفرنسية،ا األلمانية،  األمهرية، العربية، البلغارية،  األلبانية،  اآلتية:   إلستشارة متاحة باللغات 

األردو و التغرينية األسبانية، لغة ساهو،   .الفارسية، البولندية، الصيرب - كرواتية، 

ً عصرا4 حتى الساعة ً صباحا9اإلثنين والجمعة من الساعة  . 

 Tel.: 0221 1390392


