حماية سكن امن
النصائح وقاية

منزل السيدات هو لحماية الضحايا ويعمل تحت حكم
المبادئ العامة لمنازل النساء النمساوى (.)AÖF
اهداف المجموعة هى النساء واالطفال المعنيين
باالعتداءات والتهديدات الجسدية و النفسية والجنسية
دون التمييز فىما بينهم من حيث الجنس او الوطن او
الدين او الحالة االقتصادية او طريقة المعيشة ….الخ
ايضا يشمل النساء الالتى يجبرن على الزواج او الدعارة
او التهديد باالتجار بهن او باالتجار بهن فعال وهنا يعرض
عليهم بيت النساء الحماية والمئوى والنصائح

منزل السيدات بالتيرول
تليفون الطوارئ
+43-512-342112

متصل على مدار الساعة

صفحة النصائح االلكترونية:
www.frauenhaus-tirol.at
عنوان البريد االلكترونى:
wohnen@frauenhaus-tirol.at

طرق التخلص من العنف االسرى الواقعة او الخروج
منها ,لها مخارج كثيرة مثل ديناميكية العنف ذاتها .
وعلى قدر تعدد هذه االشكال لنا طرقنا المناسبة لها.

ويقوم منزل السيدات على اربعة اساسيات:
هو محل اقامة للمراءة

مكتب للنصائح واالرشادات
فى مجال الرعاية السكنية وما بعدها
المعوقات والعمل فى المجتمع

منزل النساء كمئوى
لهم
حتى نتخلص من حالة معينة مثل التهديد او االغتصاب او
العنف جسدى من الزوج او شريك الحياة او العائلة فانها
فى حاالت كثيرة تكون مسالة معقدة  .ونحن نعرف
البعض منها
من الخطوات المتاحة للخروج من هذه االعتداءات
الجسدية والنفسية والجنسية لمواجهتها وايقافها
يعرض بيت النساء عليكم الحماية والمئوى
فى اثناء االقامة سوف يتولى متخصصون لدينا النصائح
و المرافقة لكم حتى تستطيعون التفكير بهدوء فما
ترغبون بالفعل.

مجموعة و تشكيلة من متخصصون مختلفون
يعرضون عليكم حماية فى مجاالت مختلفة:
•المساعدة فى اوقات الشدة

•المساعدة فى تطور رؤية االشياء بنظرة اخرى

•المساعدة فى البحث عن سكن وضمان اساسيات
الحياة

•المرافقة عند التعامل مع الموظفين اولدى المحاكم
•اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ و اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﻔﺴية واﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧية

•المرافقة الفعلية فى محاولة التكيف االجتماعى
النفسى
•العالقات واالتصاالت مع االنظمة المشتركة

•نصائح الحقة فيما بعد

العمل مع االطفال والشباب

فى حاالت االعتداء على النساء بنسبة عالية يكون هذا
االعتداء فى وجود االطفال و الشباب ويعد وجود االطفال
و الشباب فى حاالت االعتداء على االم نوع من اعتداء
ايضا عليهم

قسم النصائح
العنوان فى ادم جاسا  6020 16انسبروك
•اذا انتى تعانين من العنف او التهديد بالعنف.

ونحن نقدم ايضا لالطفال الذين عايشوا حاالت االعتداء
تلك و سببت لهم ضغوط نفسية نتيجة تعاملهم مع
الحدث مساعدات عدةحتى يستطيعون ايضا ان يستعيدون
انفسهم و يستعيدون حالة الهدوء النفسى

•اذا واجهتى العنف بنفسك او التهديد به.

نشرح لالطفال حقوقهم.
نحاول مع اطفالكم تطوير وجهات النظر من خالل العاب
ومقابالت عالجية و نفسية و تربوية وكل االشكال
الترفيهية من نشاطات فى اوقات الفراغ.

•اذا كنتى تعتقدين ان جارتك تتعرض للعنف.

العمل مع المهاجرين

النساء الذين ياتون من بلدان اخرى و يعيشون بالنمسا
لديهم شروط معقدة و صعبة وخاصة للتعامل والدفاع
عن انفسهم على جميع المستوىات ونحن نعرض عليهم
نصائح محلية و مرافقين لهم بلغة االم فلدينا مترجمين
ومتخصصين فى مجال المهاجرين.

العنف مع السيدات ذات االحتياجات الخاصة

السيدات ذوات االحتياجات الخاصة يواجهون نسبة قياسية
عالية من العنف ضدهم فى عالقاتهم و بانواع مختلفة
عن العنف المالوف ونصائحنا لكم فى هذه الحاالت بال
حدود.

•اذا كانت لديك صديقة او قريبة تعانى العنف او
التهديد بالعنف.
•اذا كنتى تعتقدين ان احدا ممن حولك فى فصلك
الدراسى او محيطك المعيشى من سيدات او اطفال
او شباب يتعرضون للعنف.
•اذا كنتى تعتقدين ان صديق او صديقة عمل عندها
معلومات عن اشخاص يتعرضون للعنف.

هنا يعرض قسم النصائح لدينا خدماته فى
انسبروك-بخدمة التليفون او شخصيا -خدمة اجتماعية
نفسية و استشارات قانونية ومساعدة بلغات مختلفة .
اذا لم نكن نحدث بلغتكم فسوف نقدم مترجم من طرفنا
يتحدث معكم بلغتكم  .و ايضا مترجم بلغة االشارة اذا
استدعى االمر .و مكتب النصائح لدينا منفتح وليس قاصرا
على اشياء دون اخرى وكذلك وسائلنا المادية ليس لها
حدود معينة
نصائحنا مجانا وكذلك لدينا السرية التامة عند الطلب او
الرغبة فيها فقط نعرض عليكم اخذ ميعاد بالتليفون
تحت رقم  ,0512342112خدمات االتصاالت تحت العنوان
االلكترونى wohnen@frauenhaus-tirol.at

نصائح للسكن
غالبا ماال تنتهى حاالت االعتداءات على االنتقال الى
بيت السيدات فقط  .ولكن غالبا ما تكون الحماية
ممتدة طبقا لقوانين الحماية من العنف الى ما بعد
االنتهاء من هذه الحالة ويكون ضروريا المتابعة ,
فعلى سبيل المثال المثابرة على رفع القضايا لمتابعة
ومطاردة مرتكبيها والتى تحتاج اوقاتا محددة
لمتابعتها برعاية وتحت اشراف احدا من مختصينا.
وبناء عليه نحتاج خطوات اخرى مثل الرعاية الجتماعية
و متابعة قضايا الطالق و التى غالبا ما تكون مباشرة
بعداالنتهاء من االقامة بمنزل السيدات لدينا.
ونعرض عليكم نساء واطفاال نصائحنا ورعايتنا المنكم
فى ميحط حياتكم او محل االقامة او السكن
م.
المؤقت لك 
وفى الشقق الخمسة المتاحة لدينا القامتكم ليست
فقط مجرد سكنا ولكننا نعرض عليكم ايضا خدماتنا
فى الرعاية االجتماعية من المتخصصين المحددون و
مرافقتكم ايضا.

تحديد المخاطر
والوقاية و العمل
فى المجاالت العامة
فى اطار تحديد المخاطر والوقاية والعمل فى
المجاالت العامة نحاول باشكال مختلفة طرح
المعلومات الكافية عن العنف و نوع الجنس
ذكرا ام انثى ومقارنة اختالف االجيال بطريقة مقبولة
ونظهر طرق مختلفة لشرح واظهار العنف.

هذه العروض ممكن ان تتمتع بها لدينا
وتحجز مكان فيها:

•استعالمات عن البرامج المدرسية فى المدارس
•ارشادات ومتابعة لبرامج العمل
•الندوات

•العمل فى المجال الوقائى فى المدارس
•تقوية االجتماعات العامة

•تدربيات لالعمال المختصة بالعنف

•وديناميكية العنف فى اختالفاتها حسب نوع العمل
والتركيز على نقاط معينة
• متخصصة

•عمل اعالمى وصحفى والمشاركة مع المتخصصين
فى الدوائر الداخلية
•شبكة عمل وتنظيم لها

•موضوعات متعلقة بالبرامج النوعية فى المجال
العلنى المنفتح

•التحضير بدون معوقات لالستعالمات المادية و طرق
المساعدات بطرق مختلفة و تحت رعاية المنظمات

ضرب … صريخ … خنق …
لوى للذراع او اى مكان اخر بالجسد … قرص …
مطاردة … تهديد … اهانة … ضغط نفسى …
اهانة … االنفجار النفسى … منع الدخول … التحقير …
العتداءات الجسدية … طحن … خربشة …
النزيف حتى الموت االغتصاب … ازاحة باليدالصوات …
المراقبة من وراء حجاب ...

كل سنه اكتر من ثالثة االالف سيدة وطفل وشاب
يحصول على حماية من العنف فى منازل السيدات
النمساوية وفى اكثر الحاالت يحصولون على حماية ضد
ازواجهم اوشريك الحياة او االخ او االب او المعارف
كل واحدة من خمس نساء يعيشون فى عالقة زوجية
حدث لهم بانواع مختلفة من عنف الجسدى او نفسى او
جنسي و من كل ثالثة نساء يحدث لواحدة منهم تحرش
جنسى وفى داخل العائلة المحاط بالسرية ال يعلم احد عدد
هذه االعتداءات.
عليك بطلب المساعدة لو انت او طفلك تعرضن للعنف.

منزل السيدات:
تليفون و فاكس على مدار الساعة 0512-342112
وخدمات االتصاالت wohnen@frauenhaus-tirol.at
والعنوان سرى لدواعى امنية
االدارة قسم الكطاتب واالرشادات:
ادام خاسا نمرة  16بانسبروك 6020
تليفون  0512-272303فاكس 0512-272303-14
office@frauenhaus-tirol.at
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