Für den Landkreis Karlsruhe
لدائرة
Wildwasser und FrauenNotruf 0721/ 859173
Frauenhäuser

دار النساء
07251/ 71 30 – 324
0721/ 567824
0721/ 824466

للسكن تحت الحماية

Frauenhaus Karlsruhe
Frauenhaus SkF Karlsruhe

Polizeireviere:

مراكز الشرطة

العنف المنزلي ليس جريمة
بسيطة
– – arabisch

تستطيع الشرطة أن تبعد أالشخاص العنيفين عن
محل السكن.
ھذه معلومات صادرة عن الموضفين المعنيين
بشؤون النساء والمساوة في مدينة كارلسروه
ونواحيھا.

07253/ 8026-0
07252/ 5046-0
07251/ 726-0
07243/ 3200-0
0721/ 4907-0
0721/ 96718-0
07256/ 9329-0

Bad Schönborn
Bretten
Bruchsal
Ettlingen
Karlsruhe-Durlach
Karlsruhe-Waldstadt
Philippsburg

08000/ 116-016

ل االس تغاثة ھ اتف
النس اء ض د العن ف عن إلب الغ

ھذه صحيفة صادرة عن الموضفين المعنيين
بشؤون النساء والمساواة في مدن
07251/ 79-364
07243/ 101-513
07254/ 2072207
0721/ 936-51300

Bruchsal
Ettlingen
Waghäusel
Landkreis Karlsruhe

يمكنك الحصول على ھذه الصحيفة مجانا في
بلدية منطقتك وفي المكاتب االستشارية التابعة
لمكتب لمكتب المقاطعة الـ
Landratsamt
)(mit aktuellen LRA-Nummern Stand 11/2015

صدر في ابريل 2018

التمسى الحماية من القانون و المساعدة من
المكاتب االستشارية المدونة ارقامھا ادناه:
الخدمة االجتماعية العامة
مركز رعاية الشباب
0721/ 936-52300
0721/ 936-52920

محاكم
07252/ 507-0
07251/ 74-0
07243/ 508-0
0721/ 994-0
0721/926-0
07256/ 9311-0

مشاورة

Allgemeiner Sozialer
Dienst
Kreisjugendamt
Landratsamt Karlsruhe
 ) Bruchsalفرع ( Außenstelle

Amtsgerichte
Bretten
Bruchsal
Ettlingen
Karlsruhe-Durlach
Karlsruhe
Philippsburg

Beratung

07252/ 9513-0

Bretten:
Diakonisches Werk

07251/ 8008-0
07251/ 9150-0
07251/ 980609

Bruchsal:
Caritasverband
Diakonisches Werk
Sozialdienst kath. Frauen
مراكز استشارة

Libelle
07251/ 71 30 – 323

في حاالت العنف العائلي

07243/ 515-0
07243/ 5495-0

Ettlingen:
Caritasverband
Diakonisches Werk

07244/ 969272
07244/ 969273

Stutensee:
Familienbüro
مكتب العائالت(

االستشارة ممكنة باللغة التركية ايضا
0721/6802-4680
منتدى مساعدة الشباب
0721/6802-4681استشارة للرجال والنساء و تدريبات منع العنف

أجيبي على األسألة
التالية:
ھل يجب أن يكون
اإلنفصال عن الشريك
مؤقتا ً أم دائماً؟
ھل تريدينَ البقاء في
المنزل؟
ترفع
ھل تريدينَ أن
ِ
قضية على المذنب؟

إذا كنت أنت أو غيرك في خطر
يمكنك اإلتصال بالشرطة رقم  110أو رقم
ِ
الطوارئ 112

أصف
ِ
أين يحصل العنف
ماذا يحصل
من المتضرر

ت بحاجة للدعم
ھل أن ِ
ألطفالك؟

ستقابلك ،تحفظ
الشرطة تحضرفي أسرع وقت،
ِ
.األدلة وتؤدي التحقيقات.

.لإلجابة على األسألة ھناك أشياءاً مھمة لإليضاح

الشرطة تريد معلومات ھامة ،على سبيل المثال ،ھل
توجد ممارسات عنيفة في السابق واذا ما كانت ھناك
اي اصابات او تھديدات من قبل الجاني.

وينبغي على الفور أن تستغلي المساعدة والمشورة
يمكنك الحصول من المحكمة المحلية على
ِ
لك أوابحثي عن محامية أو
الخيارات المطروحة ِ
محام.
ٍ

من أجل حماية الضحايا ومعظمھم من النساء
واالطفال المتضررين ستقوم الشرطة على الفور
 .بتقديم المزيد من المساعدة.

استغلي حماية القانون
يمكنك الحصول على الدعم من
ِ
مكاتب اإلستشارة

تتضمن عدة اجرآت قانونية كمنع اقتراب
االشخاص الممارسين للعنف و منع اقترابھم كما
قد تصل الى عرض للحماية.

العنف ليس شأن شخصي و ال
جريمة بسيطة بل جناية
اخالء السكن:
يمكن للشرطة إلبعاد الخطر عند العنف المنزلي أن
تُبعد المذنب عن السكن وفقا ً لقانون الشرطة في
بادن فورتمبيرج باإلضافة إلى ذلك ،منع اإلقتراب
لمدة  14يوما ً أو أكثر
ھذه األوامر تقررھا سلطة الشرطة المحلية
المختصة حسب الحالة.
وعند خرق أيا ً من ھذه األوامر يجوز استخدام
اإلكراه ،على سبيل المثال بعوقبة مالية
باإلضافة إلى ذلك  ،ينبغي على الفور طلب
الحصول على أمر الحماية بموجب قانون الحماية
من العنف من محكمة المقاطعة.

ماذا تعني الحماية؟
يجوز للضحية أن تقدم إلى المحكمة المحلية طلبا
إلتخاذ تدابير لحمايتھا لفترة طويلة.

