
خانه زنان رمشاید

برای زنان  درمواقع خشونت

02191 997016

 اطالعات وتماس

خدمات اجتمایی سازمان زنان کاتولیک در برگیش گالدباخ
خانه زنان رمشاید

صندوق پستی  100855 
در42808 رمشاید

  تلفن: 997016 / 02191
   دورنگار )فاکس( : 997018 / 02191

E-Mail: frauenhaus@skf-bergischland.de

در آدرس زیر نیز میتوانید کمک بگیرید:
 www.gewaltlos.de

تلفن کمک )خشونت درمقابل زنان(:
)مجانی و 24 ساعته قابل تماس( 08000116016

www.hilfetelefon.de : )مشاوره چات )گفتگوی مستقیم

 مرکز اطالعات در مورد جاهای خالی در خانه های زنان:
www.frauen-info-netz.de

 ما برای تامین بودجه جهت انجام کارهای خودمان
 به هدایا و بخشش احتیاج داریم. ما باکمال میل

کمک های مالی شما را به حساب بانکی زیر میپذیریم:ا
IBAN DE13 3405 0000 0012 1063 57

با پشتیبانی:

مشاوره و کمکهای ما مجانی و بدون محدودیت کشور موطن و مذهب
است. ما موظف به نگهداری قانون سکوت یعنی حفظ اسرار میباشیم. 

www.skf-bergischland.de

قبل از اقامت در یکی از خانه های زنان

درصورت امکان وسایل زیر را با خود بیاورید :

•   کارت شناسایی / پاسپورت / اجازه اقامت
•   شناسنامه / عقدنامه )نکاحنامه(

•   کارت حساب بانکی / اوراق مربوط به حساب بانکی /
   اوراق دریافت حقوق 

•   کارت بیمه
•   گواهی های پزشک

•   البسه ضروری برای خود و کودکانتان، وسایل مدر
   سه، اسباب بازی مثل حیوانات پارچه ای و غیره.

 حتی اگر نتوانید هیچ چیز با خود بیاورید:
خودتان حتما بیایید. اوراق الزم را اغلب میتوان دوباره تهیه کرد.



02191 997016

به این علت: با ما صحبت کنید

 خشونت خانگی

 خشونت خانگی یک موضوع شخصی نیست بلکه تخلف از قانون
حقوق هر شخصی در مورد سالمت بدن و پیکر اوست.

  
شما تنها نیستید. خشونت در همه اقشاریک جامعه

پیش می آید. خجالت نکشید در مورد چیزی که برای شما 
 پیش آمده صحبت کنید.

 شما در مورد خشونتی که فرد دیگری در مورد  شما 
انجام میدهد تقصیری ندارید.

ما میخواهیم بشما کمک کنیم شجاعت داشته باشید و دیگ
ر در باره وضعیت خودتان سکوت نکنید.

 خانه ما

خانه ما برای هشت زن و بچه های آنها جا دارد.

 اکثرا اطاقهای مجزای تکی در اختیار قراردارند. اطاق نشیمن و
آشپزخانه و توالتها مشترک مورد استفاده قرار میگیرند.

.پذیرش بدون توجه به ملیت و مذهب در تمام ساعات ممکن است
نشانی خانه زنان ناشناس است. این برای خفظ امنیت شماست.

ما با طرفداری از شما برای شما و فرزندانتان کارمیکنیم.

تمام کارکنان زن تحت قانون سکوت و رازداری میباشند.

 روه ما

در خانه زنان ما افراد زیر کارمیکنند:

•   مربیان تربیت اجتماعی و مددکاران اجتماعی
•   مربیان 

•   یک کدبانو

وظایف و برنامه کار ما

•   پشتیبانی و مشاوره برای شما و فرزندانتان
•   دادن اطالعات درباره امکانات حقوقی و مالی شما

•   کمک دربه انجام رساندن حق و حقوق شما
•   برپاکردن برنامه ها ی بخصوص  برای کودکان

•   کمک در مورد کارروحی و روانی درمورد خشونت 
  اعمال شده برروی شما 

•   ،معرفی به مراکز دیگراجتماعی
   پزشکان زن، وکالی زن و غیره


