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مرکز حفاظت از قربانیان

و پیشگیری از خشونت 

موسسه به رسمیت شناخته شده حفاظت از قربانیان، از طرف 

در صورت داشنت سئواالت بیشرت لطفاً مراجعه کنید به:

Gewaltschutzzentrum Niederösterreich

سایر خدمات

اقدام علیه خشونت در محیط اجتامعی پیرامون تنها در 

صورتی موثر است که همه نهادهایی که با مشکل درگیر 

هستند به طور موثر همکاری کنند.

خدمات ما:

همکاری با پلیس، دادگسرتی و سایر گروه های شغلی

رویدادهای اطالع رسانی

سمینارهای آموزشی تکمیلی 

پروژه های پیشگیری

پیشنهادات قانونی برای جلوگیری از خشونت

برای امنیت خود چه نکاتی را باید در نظر داشته 

باشید؟

در رشایط خطرناک با پلیس متاس بگیرید

تلفن یا تلفن همراه خود را آماده داشته باشید تا در 
مواقع اضطراری با شامره 133 )112( متاس بگیرید

در صورت آسیب دیدگی به پزشک مراجعه کنید

از هرگونه جراحت احتاملی عکس بگیرید و حادثه )و 
هرگونه حمله قبلی( را مستندسازی کنید.

نام و آدرس شهود را یادداشت کنید.

3100 St.Pölten, Riemerplatz 1/DG
(-6 :       ) 02742/319 66 :       
office.st.poelten@gsz-noe.at

2700 Wr. Neustadt, Zehnergasse 1, E05
(-6 :       ) 02622/24 300 :         
office.wr.neustadt@gsz-noe.at

3910 Zwettl, Landstraße 42/1  
(02822/53 155 :       ) 02822/53 003 :
office.zwettl@gsz-noe.at

فکس تلفن

فکس تلفن

فکس تلفن

ساعات کاری: دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه، جمعه ساعت 9-17،
 چهارشنبه ساعت 14-17

ساعات کاری: دوشنبه، پنج شنبه، جمعه ساعت 9-14،
 سه شنبه ساعت 14-16

ساعات کاری: دوشنبه، پنج شنبه، جمعه ساعت 8-12،
 سه شنبه ساعت 14-16

با متاس تلفنی می توان به متامی نقاط دسرتسی داشت
پنج شنبه از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در 02742/31966

شام همچنین می توانید در اینرتنت 
ما و آدرس های پایگاه های خارجی ما را بیابید:

www.gewaltschutzzentrum.at/noe



کمک به قربانیان خشونت خانگی و ایجاد مزاحمت

 Gewaltschutzzentrum Niederösterreich
 )مرکز حفاظت از خشونت( به قربانیان ذیل مشاوره و 

حامیت ارائه می دهد

خشونت در زندگی مشرتک و بعد از آن، و
 همچنین برای کودکان آسیب دیده

خشونت علیه کودکان

خشونت علیه والدین

خشونت جنسی

خشونت در محیط اجتامعی پیرامون

هدف از فرایندهای حامیت و مداخله افزایش امنیت قربانیان 

خشونت است. معیار این امر پایان خشونت و حفاظت بیشرت 

از متامیت فردی است.

ما مشاوره، حامیت و کمک روان شناسی

 اجتامعی ارائه می دهیم

راه های رهایی از خشونت

مقابله با رشایط بحران

تهیه ارزیابی های خطر و برنامه های امنیت شخصی 

ممنوعیت ورود و نزدیک شدن

شکایت کردن 

درخواست های دادگاه / متاس با ادارات

مرکز حفاظت از خشونت همچنین به زبان مادری مشاوره می 

دهد یا در صورت لزوم از مرتجامن استفاده می کند.

مشاوره توسط مددکاران اجتامعی و وکال ارائه می شود.

متام خدمات محرمانه و رایگان هستند.

همراهی در روند دادرسی

قربانیان اعامل خشونت آمیز، به ویژه خشونت خانگی، جنسی 

و ایجاد مزاحمت، از همراهی و حامیت روحی روانی و حقوقی 

در روند دادرسی برخوردار خواهند بود.

 :Gewaltschutzzentrum Niederösterreich خدمات

اطالعات مربوط به شکایت و دادرسی کیفری

همراهی در ارائه شکایت و همچنین اخذ اظهارات و 
جلسات دادگاه

تسکین روان شناسی اجتامعی در متام مراحل روند

ارایه و تقبل هزینه های  مناینده قانونی از طریق وکالی 
رسمی در روند دادرسی کیفری

اطالعات در مورد گام های بعدی مانند قانون قربانیان جرم 
و روان درمانی


