E-MAIL ANFRAGEN AN:
FOR E-MAIL REQUESTS PLEASE CONTACT:
UPIT ELEKTRONIČKOM POŠTOM NA ADRESU:
E-MAIL ILE SORULARINIZI YÖNLENDIREBILIRSINIZ:
ÎNTREBĂRI LA ADRESA E-MAIL:
ЗАПРОСЫ ПО ИМЕЙЛУ:

frauenh
@elpline
aoef.at

معلومات على االنترنت :

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
FOR FURTHER INFORMATION VISIT:
OSTALE INFORMACIJE:
DIGER BILGILERI DEN ALABILIRSINIZ:

تتعرض امرأة من كل خمس نساء في النمسا للعنف

ـ الخط الساخن لمساعدات المرأة ٠٨٠٠٢٢٢٥٥٥
ف
و� رسية تامة؛
يومياً  24ساعة وبدون مقابل ي

الولى أ
الخط الساخن لمساعدات المرأة هو خدمة تليفونية تعد الخطوة أ
للجابة على كافة
التساؤالت المتعلقة بأستخدام العنف ضد المرأة فى النمسا  .تقدم الخدمة للمتصالت من
.متخصصين وفي سرية تامة للبيانات دون تعقيدات بيروقراتية مع توافر حماية تامة
التصال بالخط الساخن لمساعدات المرأة يمكن ان يكون الخطوة أ
أ
الولى للخروخ من العنف
أ
داخل السرة
مجرد اتصال تليفوني  ٠٨٠٠٢٢٢٥٥٥يمكن ان ينقذ حياة

MAI MULTE DETALII:
ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ:

التصال بالبريد أ
أ
الكتروني :

www.frauenhelpline.at

|
|
|
|

ONLINEBERATUNG:
ONLINE-COUNSELLING:
SAVJETOVANJE PUTEM INTERNET VEZE:
ONLINEDANISMANLIK:
CONSILIERE ONLINE:
ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ:

|

اصائح انترنت :
fem:HELP-App

السيدات والفتيات ت
الجنس  ,البنيوي ,
النفس  ,الجسدي ,
الال� يتعرضن للعنف (
ي
ي
أ
القتصادى ) وكذلك اطفالهن
أ
ت
السيدات والفتيات الال� يتعرضن للمطاردة او الرغام عىل الزواج
أ
الزمات المرتبطة بالعالقات او بالمعيشة
أ
الطفال او المر ي ن
اهق� الذين لديهم استفسارات عن العنف , ,او مر بهم العنف
أ
المحيط� بالشخص المع�ن
ين
الشخاص
أ
ف
ين
والعامل� � مراكز الخدمة الجتماعية
العامالت

خط مساعدات المرأة يقدم

|
|
|
|

t
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FRAUENHELPLINE
GEGEN GEWALT
ÖSTERREICHWEIT KOSTENLOS, RUND UM DIE UHR,
ANONYM UND VERTRAULICH

الخط الساخن لمساعدات المرأة يقدم المساعدة لكال من

|

0800 222 555

|
|
|

مساعدات ونصائح اولية مجانية تليفونياً؛
التدخل الرسيع ف ي� حاالت العنف الحرجة
رسية تامة وثقة؛
ش�ح الوضع الحال ،تخفيف آ
الالم والتوجه إىل الصواب؛
ي
إرشادات ونصائح اجتماعية وقانونية متعلقة بالعنف ضد المرأة أ
والطفال؛
معلومات حول إجراءات ض
التقا� ف ي� النمسا؛
ي
طلب تدخل ش
ال�طة أو مكتب رعاية الطفولة أو أي جهات معنية أخرى ،وذلك عند رغبة
الطرف ن
المحل أو أماكن
والحالة عىل نزل المرأة أو خط طوارئ المرأة
المع�؛التوجيه إ
ي
ي
الرشادات والتدخل الرسيع لمركز الحماية ضد العنف
إ

WOMEN´S HELPLINE AGAINST VIOLENCE
TELEFONSKA POMOĆ ZENAMA POGOÐENIM NASILJEM

أوقات الرشادات باللغات أ
الجنبية:
إ
Gefördert durch das Ministerium
für Frauen und Gesundheit

ـ ين
االثن�  :من الساعة  ٨ـ ١٤
روس
ي
ت
ن
ـ الثالثاء من الساعة  ١٤ـ ١٩
رص�
كروا� ،ب ي
بوس� ،ي
ني
ـ أ
الربعاء من الساعة  ٨ـ ١٤
روما�
ي
ترك
ـ الجمعة  :من الساعة  ٨ـ ١٤
ي
١٩
ـ الجمعة  :من الساعة  ١٤ـ
عر�
بي
فارس  ,داري
١٤
ـ السبت  :من الساعة  ٨ـ
ي
تقدم الخدمات باللغة أ
ين
ال ي ز
العامل�
نجل�ية من كل

ŞİDDETE KARŞI KADINLAR İÇİN YARDIM HATTI
LINIA TELEFONICA DE ASISTENȚĂ A FEMEILOR ÎMPOTRIVA
VIOLENȚEI
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ НАСИЛИЮ
AR

الخط الساخن لمساعدة المرأة ضد الغنف

