
على �جب الشقة. من الجاهني إخلايراج على القدلايرة لد��ا الشلايرطة
قبل بالعودة ل� �ُسمح وال الشقة. ومغادلايرة المفات�ح تسل�م اللايرجل

ا �ومًء ١٤ .ملايرولاير
في تلايرغب�ن ف�ما ب�دو للتفك�لاير 1ذه ا �ومًء ١٤ خالل الفلايرصة لد�ك

ب� .الق�ام

لك شخص�ة سالمة خطة معك بالتعاون سهنضع األملاير لزم !وإذا

المشولايرة على للحصول الوقت �ذا من !استف�دي

لايرقم عبلاير الشلايرطة إبالغ ف�مكهنك المهنزل في للضلايرب تعلايرضت إذا
ضد الفولاير�ة الحما�ة على الحصول أجل من وذلك ،١١٠ ال�اتف

المعاملة سو .

واألمن الحما�ة

بأحد االتصال مهنك فهنلايرجو األلماهن�ة، تتحدث�ن ال كهنت إذا
معك بمج�ئ�م ا أ�ضًء هنلايرحب كما عهندهنا. من األصدقا أو المعالايرف
للغات فولاير��ن متلايرجم�ن ا أ�ضًء وهنوفلاير المشولايرة. على للحصول

.المختلفة
ال الالتي لالجئات ممكن دعم وأفضل المشولايرة ا أ�ضًء وهنقدم

مضمون إقامة بوضع .�تمتعن

إذا عما الهنظلاير بغض وهنلايرافقك، والمعلومات الدعم لك هنقدم هنحن
مع� البقا أو شلاير�كك عن االهنفصال في تلايرغب�ن كهنت .

هنقدم كما للس�دات. استشالايرات مكتب 1و الملايرأة استشالايرات ملايركز
المشولايرة العهنف. من المتضلايرلاير�ن لألطفال المساعدة ا أ�ضًء
بواجب ملتزمون هنحن اسمك. لذكلاير الحاجة ودون مجاهن�ة

.الكتمان

والمساعدة المشولايرة
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معك عهن�فًءا أصبح - قلاير�بًءا أو صد�قًءا أو ا زوجًء كان ًء سوا - مع� تع�ش الذي لشخص
الشكل ب�ذا ممكهنًءا التعا�ش �عد لم ت�د�دًءا. �شكل أصبح .أو

مخلايرج عن وتبحث�ن والتوتلاير. بالقلق ملايرتبطًءا إل�ك بالهنسبة الوضع .وأصبح

تعلايرف1ذا؟ 1ل

مقبوالًء ا أملايرًء ول�س القاهنون عل��ا �عاقب جلاير�مة 1و المهنزلي !العهنف

مهنزلي عهنف وجود حالة في ب� الق�ام �تع�ن الذي ما

ف�مكهنك بـزوجك، ملايرتبط �زال ال الخاصبك اإلقامة تصلاير�ح كان إذا
لك هنقــدم هنحـن مستقـل. إقـامة تصلاير�ح على للحـصول بـطلب التقـدم
الحــصول في وحقــك الخاصبــك اإلقـامة فحـصوضع عهند الدعم

االجتماع�ة الخدمات .على

لدى عاجل طلب تقد�م في تلايرغب�ن كهنت إذا لك الدعم هنقدم هنحن
طلب تقد�م �مكهنك كما المشتلايركة. الشقة لتوز�ع المحكمة

حما�ة على .للحصول
اإلقــامة أو مضا�قــتك أو بــك االتصال من الجاهني مهنع بمقـتضاه �تم

مهنك .بالقلايرب

واألطفال الس�دات حما�ة مهنزل

المساعدة �اتف

المجاهني الساخن الخط :لايرقم

حما�ة مهنزل حما�ة إلى حاجة في كهنت إذا ما تقلايرلاير�ن من أهنت
هنقوم الضلايرولايرة عهند اإلمكاهن�ات. 1ذه من اللايرغم على الس�دات
الس�دات حما�ة مهنزل في وألطفالك لك أماكن بتوف�لاير ا .أ�ضًء
والتخط�ط الس�دات مهنزل في اللايراحة على الحصول �مكهنك

جلسات على ستحصل�ن ذلك إلى باإلضافة المستقبل�ة. لح�اتك
مهنتظمة .استشالاير�ة

السهنة طوال ال�وم في ساعة ٢٤ مدالاير على �عمل مساعدة 1اتف
على ال�اتف 1ذا عبلاير ستحصل�ن بأكمل�ا. البالد مستوى على
العهنف حاالت في التصلايرف حول مختلفة بلغاتٍء معلومات

.المهنزلي

المشــتلايركة الحـضاهنة بحـق تحـتفظ�ن زوجك عن اهنفصالك حـالة في
بــطلب التقــدم ا أ�ضًء �مكهنك بـعضالحـاالت في أطفالك. تفقـدي ولن

وحدك لك الحضاهنة حق على .للحصول

لايراوم ف�لدلاير مد�هنة في :الدعم
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