ممنوعیت تماس/
اعطای خانه/
حق حضانت
میتوانید همچنین درخواست اتخاذ تصمیمات حقوقی موقتی درباره خانواده ارایه دهید ،مانند.
• مانند حکم موقت ( در مورد این که مرد نباید به شما/خانه شما/محل کار شما نزدیک
شود و نباید هیچ تماسی با شما برقرار کند و غیره)،
• حق استفاده از خانه مشترک،
• حق حضانت فرزندان و غیره.
درباره همچنین میتوانید به :
• دادگاه بخش فرانکفورت برای محل سکونت با کد پستی با شروع  ۶۰به آدرس
 Gebäude B ،Gerichtsstraße 2و تلفن ۰۶۹ / ۱۳۶۷-۰۱
• دادگاه بخش  Höchstبرای محل سکونت با کد پستی با شروع  ۶۵به آدرس
 Zuckschwerdtstraße 56و تلفن ۰۶۹ / ۱۳۶۷-۰۱
و یا به یک وکیل مراجعه کنید .چنانچه درآمد اندکی دارید میتوانید درخواست مشاوره
و/یا کمک هزینه دادرسی دهید

مراکز مشاوره در فرانکفورت

کودکان

میتوانید تلفنی و یا حضوری از مراکز مشاوره کمک بخواهید .آنجا میتوانید در
صورت درخواست حتی به صورت ناشناس به طور رایگان و فارغ از این که اعالم
وقوع جرم نمودهاید یا خیر و بدون توجه به وضعیت اقامتتان اطالعاتی درباره موارد
زیر به دست بیاورید:

چنانچه برای فرزندانتان به دنبال کمک هستید میتوانید به مرکز خدمات اجتماعی
کودکان و جوانان در ناحیه خودتان و یا به مرکز تلفنی حمایت از از کودکان و جوانان
فرانکفورت با شماره تماس رایگان ۰۸۰۰۲۰۱۰۱۱۱ :مراجعه کنید.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

سواالت پزشکی مانند عواقب جراحات ،آدرس پزشک ،گواهی پزشکی و غیره،
سواالت حقوقی مانند اعالم وقوع جرم ،روند دادرسی و محاکمه ،اعطای حق استفاده
از خانه زن و شوهری ،حق حضانت ،حق اقامت ،آدرس وکیلها و غیره،
مسایل مالی مانند قانون پرداخت خسارت به قربانی ،کمک هزینه دادرسی ،مشاوره،
غرامت ،مددهای اجتماعی و غیره،
امنیت درازمدت (مانند خانههای بانوان)،
زدودن اثرات منفی آنچه که تجربه کردهاید،
ایجاد نوع نگاه جدید،
فعال کردن تواناییهای عملیاتی خودتان،
جستجو به دنبال معالج،
گروه های خودیار.

امکان این وجود دارد که مترجمهای شفاهی حرفهای به کار گرفته شوند بدون این که
هزینهای برای شما داشته باشد.

خانه بانوان در فرانکفورت

مراکز مشاوره

خانههای بانوان امکانی برای سکونت بانوان از هر ملیت با و یا بدون فرزند در مکانی امن
و موقتی است .آقایان به آنجا راه پیدا نمیکنند .آدرس این خانهها به کسی داده نمیشود.

مرکز مشاوره اورژانس بانوان
آدرسKasseler Str. 1 A | 60486 Frankfurt am Main :

در خانههای بانوان میتوانید زندگی خانوادگی خودتان را داشته باشید .چنانچه از خودتان
درآمدی ندارید میتوانید کمک هزینه بیکاری نوع  ۲یا کمک هزینه دفتر دوازدهم قوانین
اجتماعی را دریافت کنید .در اینخانه ها میتوانید توضیح دهید که چه رفتاری می خواهید
در پیش گیرید .همکاران ما به طور کامل به شما مشاوره خواهند داد.
• خانمها به خانمها کمک میکنند با
تلفن 06101 / 483 11
• انجمن خانههای بانوان
فرانکفورت
تلفن رقم  069 / 41 26 79و یا 069 / 63 12 614
beratung@frauenhaus-frankfurt.de
www.frauenhaus-frankfurt.de
info@frauenhaus-ffm.de
www.frauenhaus-ffm.de

پلیس همواره به مراکز خدمات اجتماعی کمک به کودکان و جوانان در مورد پروندهها و
کودکان آسیب دیده اطالع رسانی میکند .سپس همراه با شما تصمیماتی درباره محافظت
از خود و فرزندهایتان در برابر خشونتهای بعدی گرفته میشود.

شوهر شما/شریک
زندگی شما
میزند
و/یا تحقیرتان میکند

اطالعاتی مهم درباره
حقوق شما و اقداماتی که
میتوانید انجام دهید

تلفن 069 / 70 94 94
info@frauennotruf-frankfurt.de
www.frauennotruf-frankfurt.de
کانون حمایت بانوان از بانوان
آدرسBerger Straße 40–42 | 60316 Frankfurt am Main :
تلفن info@frauenhaus-ffm.de | 069 489 865 51
www.frauenhaus-ffm.de
انجمن فرانکفورت
مرکز مشاوره Frauenhof
مرکز مشاوره و مداخله
و زندگی همپا
آدرسSchwanheimer Straße 7 | 60528 Frankfurt am Main :
تلفن 069 43 05 47 66
beratung@frauenhaus-frankfurt.de
www.frauenhaus-frankfurt.de

این برگه اطالعات به زبانهای عربی ،دری ،آلمانی ،انگلیسی ،فرانسوی ،فارسی ،اسپانیایی،
تیگرینیا و ترکی در دسترس است.
آدرس سفارش
Beratungsstelle Frauennotruf
Kasseler Str. 1 A | 60486 Frankfurt am Main
تلفن  069 / 70 94 94دورنگار 069 / 77 71 09
info@frauennotruf-frankfurt.de
با حمایت صمیمانه
مرکز بانوان شهر فرانکفورت

تاریخ ایجاد2018 :

منتشر شده توسط
دایره کاری مداخله در
خشونت علیه بانوان
شهر فرانکفورت

حقوق شما

وقتی پلیس بیاید چه میشود؟

شوهر یا شریک زندگی شما حق ندارد علیه شما خشونت به کار برد ،شما را بزند،
مجروح کند ،تهدید کند ،حبستان کند .حتی وقتی گذرنامه آلمانی هم نداشته باشید این
موارد قانونی صدق میکنند.

پلیس در صورت امکان شما را به دور از شوهر یا شریک زندگیتان مورد سوال قرار
میدهد و تمام اطالعات مهم (موضوع دعوا ،سابقه حوادث قبلی ،جراحت ،شاهد و
غیره) را جمعآوری میکند و دادرسی جزایی را به راه میاندازد.

وقتی
شما در
خطر
هستید
پلیس را خبر کنید!
شماره پلیس ( ۱۱۰روز وشب)
و یا ایستگاه پلیس مسئول منطقه شما به روشنی
توضیح دهید،
• که بالفاصله نیاز به کمک دارید،
• این که مجروح شدهاید یا خیر،
• اینکه کودکان یا اشخاص دیگری هم در منزل هستند یا خیر،
• اینکه مجرم هنوز آنجاست یا خیر،
• این که مسلح است یا خیر.
با کمک اطالعات شما پلیس تصمیم میگیرد که با عجله به کمک شما بیاید .تا وقتی
پلیس بیاید خود و فرزندانتان را به جای امنی منتقل کنید ،مانند خانه همسایگان ،مغازه
و یا جایی در منزل خودتان.

پلیس میتواند بر علیه مجرم قانونی وضع کند که او تا  ۱۴روز حق ورود به منزل و/یا
تماس با شما را نداشته باشد .به این ترتیب فرصت خواهید داشت که به دادگاه خانواده در
مورد اقدامات محافظتی بعدی مراجعه کنید .در مواردی خاص مجرم میتواند بالفاصله
دستگیر شود.
پلیس میتواند در صورتی که مایل باشید اطالعات شما را به یک مرکز مشاوره بدهد که
آنها در اولین زمان ممکن با شما تماس میگیرند و کمکتان میکنند .پلیس میتواند در
صورت لزوم به شما در مورد یافتن جایی در خانه بانوان کمک کند.

وقتی شما از خانه بیرون میروید
تأكد من عدم إمكانية تحديد موقعك أنت وأطفالك عبر الهاتف .يجب أن تأخذي معك األشياء
والوثائق التالية (إن أمكن في نسخ أصلية – وفي حاالت الطوارىء نسخ فقط):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

شناسنامه/گذرنامه برای خود و فرزندهایتان
قرارداد کاری ،مجوز کار ،کپی اجاره نامه
کارت بیمه صندوق بیمه برای خود و فرزندهایتان
سند ازدواج ،گواهی تولد ،مدارک
گواهی پرداخت دستمزد ،ابالغیههای مجوزها( ،اداره کار،
صندوق حمایت از کودکان ،کمک هزینه تربیت فرزندان ،حقوق بازنشستگی و احیانا
ابالغیه حق حضانت)
صورتحساب بانکیتان ،دفترچه پس انداز ( خود و فرزندانتان) ،قراردادهای اعتباری،
داروهای مهم برای خود و فرزندهایتان
موارد مهم شخصی مانند عکس ،جواهرات ،آدرس ،لوازم مدرسه و بازی

وقتی شما در
امنیت
هستید
اطالعاتی در مورد اینکه چطور
میتوانید در ادامه رفتار کنید

جراحات
چنانچه مجروح شده اید به پزشک معالج مراجعه کنید.

گواهی پزشکی
از پزشک درخواست گ.اهی پزشکی در مورد عواقب خشونت به کار برده شده نمایید و
بگذارید که فردی مسئول و یا مورد اطمینان از جراحات شما عکس بگیرد ،سپس عکس
ی یا گواهیهای پزشکی را به پلیس یا دفتر وکالت دادگا ه بخش ارایه دهید.
ها و گواه 

اعالم وقوع جرم
وقتی پلیس با خبر میشوید که با شما بد رفتاری شده است (مانند کتک زدن ،سیلی
زدن ،جدا نمودن ،ضربه زدن ،کشیدن موی سر) و تهدید شدهاید ،کارمندان موظف
هستند که اعالم وقوع جرم کنند و به دفتروکالت دادگاه بخش ارایه دهند.
شما نیز می توانید درخواست توضیح جرم (عالوه براعالم وقوع جرم) دهید و به هر
مرکز پلیس ارایه دهید .اظهارات شما به عنوان شاهد برای شروع دادرسی جزایی
کامال ضروری هستند .اعالم وقوع جرم به این معنا نیست که باید از شوهر یا شریک
زندگیتان جدا شوید.

اگر نمیخواهید پلیس را خبر کنید ،اگر
نمیخواهید اعالم وقوع جرم کنید
چنانجه مجروح شدهاید به پزشک مورد اطمینان خود مراجعه کنید .خود و فرزندانتان
را به جای امنی منتقل کنید .چنان چه جای دیگری مانند خانه بانوان یا خانه یک دوست
بروید به این معنا نیست که منزل خود را از دست دادهاید .وقتی که نمی خواهید از شوهر
یا شریک زندگیتان جدا شوید نیز میتوانید از کمک مراکز مشاوره استفاده کنید.

کمک حقوقی توسط وکیل
این امکان را دارید که به وکیل نیز مراجعه نمایید .با کمک وکیل میتوانید در مورد
اقدامات بعدیتان و همینطور هزینهها مشاوره دریافت کنید.

