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منظمة حامية ضحايا العنف املعرتف بها نيابة عن

ما الذي يجب أن تضعه يف اعتبارك من أجل سالمتك؟

Gewaltschutzzentrum Niederösterreich

)مركز النمسا السفىل للحامية من العنف(

خدمات أخرى

اليكون العمل ضد العنف يف املحيط االجتامعي القريب فعالً 

إال إذا عملت جميع املؤسسات التي تتعامل مع املشكلة معاً 

بشكل فعال.

فنحن نقدم:

التعاون مع الرشطة و القضاء و املجموعات املهنية األخرى 

فعاليات توضيحية

الحلقات الدراسية التدريبية 

مشاريع للوقاية

مقرتحات ترشيعية للوقاية من العنف

ما الذي يجي أن تصعه يف اعتبارك من أجل سالمتك؟

إذا كانت هناك حالة خطرة، اتصل بالرشطة

أعداد هاتفك أو الجوال لالتصال بالرقم ١٣٣ )١١٢( يف 
حالة الطوارئ

استشارة الطبيب / الطبيبة إذا كنت مصاباً

التقاط صور ألي إصابات و توثيق الحادث (واالعتداءات 
السابقة أيضاً

اكتب أسامء و عناوين الشهود

                                                                   

مواعيد العمل: االثنني والثالثاء والخميس والجمعة من ٩ صباحاً إىل ٥ عرصاً 
واألربعاء من ٢ ظهراً اىل ٥ عرصاً

مركز حامية ضحايا العنف 

فاكس

مواعيد العمل: االثنني والخميس والجمعة من ٩ صباحاً إىل ٢ ظهراً والثالثاء 
من ٢ ظهراً اىل ٤ عرصاً

2700 Wr. Neustadt, Zehnergasse 1, E05
  6-        02622/24300    -6

office.wr.neustadt@gsz-noe.at
فاكسهاتف

مواعيد العمل: االثنني والخميس والجمعة من ٨ صباحاً إىل ٢ ظهراً والثالثاء 
من ٢ ظهراً اىل ٤ عرصاً

ميكن االتصال بجميع املواقع هاتفياًً أيام الخميس من الساعة ٥ مساًء حتى 
٨ مساًء:

ميكنك أن تجدنا وتجد العناوين مكاتب الفروع أيضاً عىل اإلنرتنت عىل:

3910 Zwettl, Landstraße 42/1
02822/53155         02822/53003     0            

office.zwettl@gsz-noe.at
هاتف فاكس

02742/31966
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مساعدة ضحايا العنف املنزيل و املطاردة
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املشورة والدعم لضحايا 

العنف يف عالقات الحياة املشرتكة وبعدها، وكذلك لألطفال 
ذوي العالقة

العنف ضد األطفال

العنف ضد الوالدين

العنف الجنيس

العنف يف املحيط االجتامعي القريب

الهدف من عمليات الدعم والتدخل هو زيادة سالمة ضحايا 

العنف. املعيار لهذا هو نهاية العنف واملزيد من حامية سالمة 

الفرد.

نحن نقدم االستشارات النفسية و اإلجتامعية والدعم 

واملساعدة

طرق الخروج من العنف

التعامل مع حاالت األزمات

إعداد تقييامت املخاطر وخطط السالمة الشخصية   

حظر الدخول و االقرتاب

التبليغ عن الشكاوى 

تقديم الطلب عند املحكمة /إخطار السلطات

كام يقدم الحامية من العنف مركز حامية من العنف املشورة 

باللغة األم أو إذا لزم األمر، يستدعي مرتجمني.

م االستشارة االختصاصيون االجتامعيون و املحامون. يُقدِّ

جميع العروض رسية و مجانية.

الدعم واملرافقة

يتلقى ضحايا أعامل العنف؛ وخاصة العنف املنزيل والجنيس 

واملطاردة، الدعم النفيس االجتامعي و القانوين 
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معلومات عن الشكوى و اإلجراءات الجنائية

املرافقة عند التبليغ عن الشكاوى وجلسات االستامع 
القضائية و املفاوضات

اإلغاثة النفسية يف جميع الخطوات االجرائية 

ل تكاليف املحامي لتمثيلك يف اإلجراءات  الوساطة وتحمُّ
الجنائية

معلومات حول الخطوات األخرى مثل قانون ضحايا الجرمية 
والعالج النفيس


