
 نودب ِیگدنز
 ره قح تنوشخ
!تسا یناسنا
Runde Tisch gegen Häusliche Gewalt Arnsberg-
Sundern (گربزنرآ یگناخ تنوشخ درگ زیم-
(نردنوس  هناگدنچ صصخت اب یزکرم۱۹۹۹ لاس زا
 هب زکرم یاضعا .دشاب یم دنلرِواس خُه برغ رد
 دراوم زا تیامح و ،یهارمه و تعیاشم ،هرواشم هئارا
 ءاضعا نیا .دنراد مامتها یگناخ تنوشخ ساسح
 یطابترا هکبش و یصصخت شناد هطساو هب
 رتشیب یاه کمک هب یسرتسد ناکما دوخ یمئاد
.دنروآ یم مهارف ار

 :تیریدم و یگنهامه

Arnsberger Straße 14
59759 Arnsberg
         02932 8987703
         beratung@frauen-hsk.de
         www.frauen-hsk.de

:اه نابز ریاس هب رتشیب تاعالطا بسک

هرواشم زکارم
Frauenberatung Arnsberg
نانز یصصخت هرواشم

  02932 8987-703

Frauenhaus Arnsberg  
نانز ناکسا و هانپ
یگناخ تنوشخ ینابرق

6783 ای 6791 02931  

Bistum Paderborn
Kath. نیجوز  ٔهرواشم زکرم، 
یگدنز لئاسم و هداوناخ

  02931 937000

Diakonie Ruhr-Hellweg e.V.
یگدنز و نیجوز هرواشم

 و 78633-77 02931   
0291 2900150

یسرداد هسورپ لوط رد یعامتجا-یناور تیامح
 و 5450511 02931   

02931 524615

SkF Hochsauerland
 یتیبرت و هداوناخ هرواشم

  02932 9393111

Wendepunkt Stadt Arnsberg 
 نردنوز و گربسنرآ یاهرهش رد دایتعا هرواشم

  02932 201 2208

 رت یوق
تنوشخ زا

:هجدوب نیمأت

Farsi



 لباق یاه نفلت هرامش
مئاد یسرتسد
 سیلپ

  110

 Gewalt„) «نانز هیلع تنوشخ» یارب کمک تساوخرد
gegen Frauen“) 

  08000.116.016

 یسنج هدافتسا ءوس یارب کمک تساوخرد

  0800.2255.530

Gewaltopferambulanz Klinikum HSK (ییاپرس کینیلک 
 (تنوشخ ناینابرق

  02931.8700

Frauenhaus Arnsberg (گربزنرآ نانز هناخ)
  02931.6791

Weisser Ring (7-22 تعاس)
  116006

 یطابترا هکبش
لاعف
   Amtsgericht / Landgericht / Bewährungs- und Gerichts-
hilfe / یسرداد هسورپ لوط رد یعامتجا-یناور تیامح

   Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V.
 لوط رد یعامتجا-یناور تیامح ،ییاپرس ناکسا زکرم
 یسرداد هسورپ

   Kath. Beratungsstelle 
یگدنز لئاسم و هداوناخ ،نیجوز یارب هرواشم زکرم

   Diakonie Ruhr-Hellweg e.V. Beratungsstelle

   Förderkreis Psychische Gesundheit Arnsberg e.V. (نمجنا 
(گربزنرآ ناور تمالس زا تیامح

   Frauen helfen Frauen Arnsberg e.V.
گربزنرآ نانز هناخ و نانز هرواشم زکرم

   Klinikum Hochsauerland GmbH
 ،ینت ناور یکشزپ و ینامرد ناور ،یکشزپ ناور کینیلک
تنوشخ ناینابرق ییاپرس کینیلک

   LWL Tagesklinik und Ambulanz Meschede

Polizei / Opferschutz ناینابرق زا تظافح / سیلپ    

   Rechtsanwält:innen (یقوقح یالکو) 

   SKF Hochsauerland
یتیبرت و هداوناخ هرواشم

Staatsanwaltschaft Arnsberg (گربزنرآ یناتسداد)   

   Stadt Arnsberg
 ،ناناوج هافر هرادا ،ربارب یاه تصرف رتفر
هعماج رد ماغدا و ترجاهم هرادا

   Wendepunkt Stadt Arnsberg 
دایتعا هرواشم زکرم

   Stadt Sundern
ربارب یاه تصرف رتفد

   Sozialwerk St Georg gGmbH
هرواشم و سامت زکرم

   Weisser Ring e.V.  

یگناخ تنوشخ
 درگیپ لباق و تسین یصخش یا هلئسم  •

تسا ینوناق
 تسا تردق زا هدافتسا ءوس •
 قافتا مک یگداوناخ و ییوشانز طباور رد  •

دتفا یمن
 تسا هدننز بیسآ رایسب  •
 ،دوش یمن دودحم یمسج تنوشخ هب اهنت  •

 ،یداصتقا ،یناور ،یسنج تنوشخ هکلب
دریگ یمرب رد زین ار یعامتجا و لاتیجید


