
بيت السيدات في مدينة رمشايد

رقم التلفون للسيدات في حالة التعرض للعنف.

02191 997016

لمعلومات والعناوين الالزمة:

خدمات االجتماعية لمنظمة السيدات الكاثوليك المسجلة لوالية بيركش
بيت السيدات في مدينة رمشايد

العنوان البريدي 100855 في 42808 لمدينة رمشايد
Telefon: 02191 997016

Telefax: 02191 997018

E-Mail: frauenhaus@skf-bergischland.de

تالي: مكانكن ايجاد المساعدة تحت رابط النت ال
www.gewaltlos.de

تلفون للمساعدة في حالة ̎ العنف ضد السيدات̎: رقم ال
   يمكنكم االتصال مجانا يوميا وفي أي وقت 08000116016 

www.hilfetelefon.de :المحادثة المباشرة لالستشارة والنصيحة على 
تالي رابط النت ال

 لمعلومات حول توفر المكان في بيت السيدات:
www.frauen-info-netz.de

تالي: ودنا في المنظمة, لذلك يسعدنا استقبال التبرعات على الرصيد ال
IBAN DE13 3405 0000 0012 1063 57

من مجهودات:

مساعدتنا وارشادنا هي مجانا وخالية من االنحياز
لمسقط راس السيدة والدين الذي تعتنقه. ونحن نلتزم بالسرية. 

www.skf-bergischland.de

قبل النزول في بيت السيدات

عليك بجلب ما يلي معك وبقدر اإلمكان:

باسبورت\مستمسكات االقامة •   البطاقة الشخصية\ال
•   شهادة الميالد وشهادة الزواج\مستمسكات عدد العائلة

•   طاقة رصيد البنك\مستمسكات
   الرصيد\مستمسكات حول المعاش الشهري

تأمين الصحي •   بطاقة ال
•   تقارير الطبية

لتغير لك وألطفالك, •   لمالبس الضرورية ل
    وكذلك مستلزمات المدرسة واللعب وغيرها.

حتى في حالة أنك لم تجلبي أي شيء معك:
ينا رغم ذلك, الن المستلزمات الناقصة يمكننا  الرجاء القدوم ال

لحصول عليها مجددا في أكثر األحيان.



02191 997016

ذلك: رجاء تكلمي معنا تحت رقم التلفون.

 العنف المنزلي

عنف هو وضع غير طبيعي وغير شخصي, ولكنه هو اعتداء على
حقوق االنسان في سالمته الجسدية والنفسية. 

وانت لست وحدك في هذه الحالة, ألنه هناك الكثير
من الذين يعانون من العنف الذي يحدث في كل طبقات المجتمع.

وال تخجلي من التحدث عنما حدث بك.

نحن نريد ان نشجعك لكيال تسكتين على العنف
الممارس عليك ابدا.

 بيت السيدات

بيتنا يتيح المكان لثمانية سيدات واطفالهن.
في أكثر األحيان نوفر لكل سيدة غرفة مفردة بها.

ما غرفة صالة الجلوس والمطبخ والحمام والمراحيض,
فهي لالستعمال المشترك لسكان البيت.

 استقبال السيدات في بيتنا, يتم بغض النظر عن الدين ومسقط راس
السيدات المعرضات للعنف, وفي أي وقت كان.

ن عنوان بيت السيدات هو سري, وذلك لحماية سكان البيت.
نا يتضامن مع السيدات المتضررات واطفالهن. وعمل

كل عامالت وموظفات البيت يخضعن لقانون االلتزام بالسرية.

 موظفات والعامالت في البيت

تعمل في بيتنا الموظفات والعامالت:

•   لمربيات والعامالت االجتماعية 
•   المربيات 
•   مسؤولة نظام البيت 

نعرض ما يلي

•   نحن نسندك ونرشدك انت واطفالك
•   نزودك بالمعلومات لحقوقك القانونية وبمعلومات

   المساعدات المادية المتاحة لك
باتك •   نساعدك لفرض مطال

•   نعرض برنامجا خاصا ألطفالك
•   نحن نساعدك للهضم النفسي للعنف الذي تعرضت اليه

 •   حويل الى الجهات االجتماعية األخرى والطبيبات والمحاميات.


