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معلومات على االنترنت :

االأتصال بالبريد االأكتروني :

اصائح  انترنت :

FRAUENHELPLINE

ÖSTERREICHWEIT KOSTENLOS, RUND UM DIE UHR, 
ANONYM UND VERTRAULICH

GEGEN GEWALT

WOMEN´S HELPLINE AGAINST VIOLENCE

TELEFONSKA POMOĆ ZENAMA POGOÐENIM NASILJEM

ŞİDDETE KARŞI KADINLAR İÇİN YARDIM HATTI

LINIA TELEFONICA DE ASISTENȚĂ  A FEMEILOR  ÎMPOTRIVA 
VIOLENȚEI

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ НАСИЛИЮ

الخط الساخن  لمساعدة المرأة ضد الغنف

0800 222 555
تتعرض امرأة من كل خمس نساء في النمسا للعنف

ـ الخط الساخن لمساعدات المرأة   ٠٨٠٠٢٢٢٥٥٥
ي رسية تامة؛

يومياً 24 ساعة وبدون مقابل و�ف

 الخط الساخن لمساعدات المرأة هو خدمة تليفونية تعد الخطوة االأولى للأجابة على كافة
 التساؤالت المتعلقة بأستخدام العنف ضد المرأة فى النمسا . تقدم الخدمة للمتصلت من

.متخصصين وفي سرية تامة للبيانات دون تعقيدات بيروقراتية مع توافر حماية تامة
 االأتصال بالخط الساخن لمساعدات المرأة يمكن ان يكون الخطوة االأولى للخروخ من العنف

داخل االأسرة

مجرد اتصال تليفوني    ٠٨٠٠٢٢٢٥٥٥  يمكن ان ينقذ حياة

رشادات باللغات االأجنبية: أوقات االإ

ف ية من كل العامل�ي ف  تقدم الخدمات باللغة االأنجل�ي

ف : روسي٨ ـ ١٤من الساعةـ االثن�ي
ي١٤ ـ ١٩من الساعةـ الثلثاء ، رص�ب ي

، كروا�ت ي
بوس�ف

ي٨ ـ ١٤من الساعة ـ االأربعاء
روما�ف

تركي٨ ـ ١٤من الساعةـ الجمعة :
ي١٤ ـ ١٩من الساعةـ الجمعة : عر�ب
فارسي , داري٨ ـ ١٤من الساعةـ السبت :

الخط الساخن لمساعدات المرأة يقدم المساعدة لكل من
 السيدات والفتيات الل�ت يتعرضن للعنف ) النفسي , الجسدي , الجنسي , البنيوي , 

االأقتصادى (  وكذلك اطفالهن

السيدات والفتيات الل�ت يتعرضن للمطاردة او االأرغام عىل الزواج 

االأزمات المرتبطة بالعلقات او بالمعيشة 

ف الذين لديهم استفسارات عن العنف, , او مر بهم العنف  االأطفال او المراهق�ي

ف بالشخص المع�ف  االأشخاص المحيط�ي

ف  �ف مراكز الخدمة االأجتماعية   العاملت والعامل�ي

خط مساعدات المرأة يقدم
مساعدات ونصائح اولية مجانية تليفونياً؛ 

ي حاالت العنف الحرجة
التدخل الرسيع �ف

رسية تامة وثقة؛ 

، تخفيف االآالم والتوجه إىل الصواب؛ ح الوضع الحاىلي رسش

إرشادات ونصائح اجتماعية وقانونية متعلقة بالعنف  ضد المرأة واالأطفال؛

ي النمسا؛
ي �ف

معلومات حول إجراءات التقا�ف

طة أو مكتب رعاية الطفولة أو أي جهات معنية أخرى، وذلك عند رغبة  طلب تدخل الرسش
؛التوجيه واالإحالة عىل نزل المرأة أو خط طوارئ المرأة المحىلي أو أماكن ي

 الطرف المع�ف
رشادات والتدخل الرسيع لمركز الحماية ضد العنف االإ
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