کمک در مورد خشونت جنسی یا خانوادگی
مشاوره و پشتیبانی همچنین می تواند در منطقه ویرسن در هنگام ابتال به بیماری
کورنا بدست آید منطقه ویرسن.
در شرایط بحران کنونی با محدودیت های شدید در زندگی عمومی  ،خطر بروز
خشونت خانگی و جنسی در زنان و کودکان افزایش می یابد .در عین حال  ،آسیب
دیدگی یا نیاز به حمایت از افراد آسیب دیده هنگامی که به عنوان مثال کسانی که
تحت تأثیر قرار می گیرند دیگر کار نمی کنند  ،کمتر مورد توجه قرار می گیرند.
برای كودكان  ،نوجوانان و بزرگساالنی كه در محیط اجتماعی مستقیم خود تحت
تأثیر خشونت قرار گرفته اند  ،وضعیت فعلی می تواند به معنای این باشد كه آنها
دائماً در معرض مرتكبان قرار دارند.
بنابراین:
مراکز مشاوره تخصصی و سایر مراکز پشتیبانی هنوز هم می توانند از طریق تلفن
و آنالین در ولسوالی ویرسن برای افراد آسیب دیده و در موارد فردی پشتیبانی
فراهم کنند.
همچنین مهم نیست که به دنبال راه دور باشید بلکه در مواردی که خشونت خانگی و
یا جنسی ایجاد می شود  ،به مراکز مشاوره تخصصی و یا در مواقع اضطراری
پلیس اطالع دهید.
در زیر لیستی از مراکز مشاوره (در ولسوالی ویرسن و فراتر از آن )با اطالعات
تماس مربوطه وجود دارد که می توانید در
 www.kreis-viersen.deنیز پیدا کنید.

منطقه ویرسن
برای مشاوره به زبانهای دیگر  ،مترجمان داوطلب از مرکز ادغام جامعه ولسوالی
ویرسن در دسترس هستند.

مرکز زنان ویرسن  -مرکز مشاوره زنان
شماره تلفن: 02162/18716
ایمیل: Frauenzentrum-viersen@t-online.de
خانه محافظت از زنان و کودکان برای ولسوالی ویرسن
شماره تلفن: 02162/814342
ایمیل: frauenhaus@skf-viersen.de
خدمات اجتماعی انجمن خود زنان کاتولیک
شماره تلفن: 02162/2498399
ایمیل: Info@skf-viersen.de
دانوم ویتای والسوال ویرسن :یک سازمان غیر انتفاعی است که مشاوره  ،محافظت
و کمک می کند.
شماره تلفن: 02162/503330
ایمیل: viersen@donumvitae.org
در سراسر کشور:
کمک به تلفن  -خشونت علیه زنان  -در سراسر کشور
24ساعت شبانه روز به چند زبان :آلبانیایی  ،عربی  ،بلغاری  ،چینی  ،انگلیسی ،
فرانسوی  ،ایتالیایی  ،کردی (کورمانجی ) ،فارسی  ،لهستانی  ،پرتغالی  ،رومانیایی
 ،روسی  ،صربی  ،اسپانیایی  ،ترکی و ویتنامی.
شماره تلفن: 08000/116016
راهنما تلفن  -زنان باردار نیازمند  -در سراسر کشور
24ساعت (شب و روز )به چند زبان :آلبانیایی  ،عربی  ،بلغاری  ،انگلیسی ،
فرانسوی  ،کردی  ،صربی  ،اسپانیایی  ،لهستانی  ،روسی  ،ترکی.
شماره تلفن: 0800/4040020
راهنما تلفن  -سوء استفاده جنسی  -در سراسر کشور

راﯾﮕﺎن و ﻧﺎﺷﻨﺎس
دوﺷﻨﺒﮫ  ،ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ و ﺟﻤﻌﮫ 9 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  2ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ھﺎ و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ ھﺎ3 :
ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ﺗﺎ  8ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ.
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ:0800/2255530
خط تلفن بحران برای والدین مجرد در نوردراین-وستفالن
انجمن مادران و پدران مجرد
شماره تلفن: 82777499 /0201
"تعداد در برابر اندوه"
به طور ناشناس و رایگان  ،از تلفن های همراه و تلفن های داخلی
دوشنبه تا جمعه از  ۹صبح تا  ۱۱صبح.
سه شنبه ها و پنج شنبه ها از  ۵بعدازظهر تا  ۷بعد از ظهر.
شماره تلفن: 111/116
اگیسره کلن
مرکز اطالع رسانی و مشاوره در مورد مهاجران و زنان پناهنده
مشاوره به این زبان ها  :آلبانیایی  ،آمهاریایی  ،عربی  ،بلغاری  ،آلمانی  ،انگلیسی ،
فرانسوی  ،فارسی  ،لهستانی  ،صربی-کرواسی  ،اسپانیایی  ،سائو  ،اردو و
تیگرینیه.
دوشنبه تا جمعه  ۹صبح تا  ۴بعد از ظهر.
شماره تلفن: 0221/1390392

