
با آسودگی خیال کسب اطالع کنید
شام می توانید درخواست کنید که با کنشگر اجتامعی مرکز پذیرشتان بصورت خصوصی صحبت کنید

 اگر با یک کنشگر اجتامعی در متاس نیستید , یک متاس تلفنی بگیرید تا بدانید چگونه می توانید امنیت خودتان را
تامین کنید و چگونه از حقوقتان برخوردار شوید

قبل از متاس تلفنی تان
• ,مطمنئ باشید که در  محلی امن هستید و وقت کافی برای مکامله دارید

• اطمینان داشته باشید که تلفن شام به انداه کافی شارژ دارد
• قبال در باره سواالتی که در مد نظرتان هست فکر کنید: چه مسائلی  شام را مجبور می کنند که در این رابطه خشونت

  آمیز باقی مبانید؟

در موقع مکامله
• اگر الزم است یک مرتجم بخواهید
• متامی سواالت الزم را مطرح کنید

• درخواست کنید که آدرس محلی که شام می توانید آنجا با یک مددکار مالقات کنید در اختیارتان گذاشته شود
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پلیس : 17

در صورت خطر

خشونت علیه زنان : 19 39 

[Collectif féministe contre le viol] 0 800 05 95 95 : خشونت جسمی

[Voix de femmes] 01 30 31 05 05 : ازدواج اجباری

مثله و برش دستگاه تناسلی :                                             

[Association ALC] 0825 009 907 : استفاده جویی و یا فحشا اجباری
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اززنان مهاجر حامیت کنیم

مکامله شام محرمانه باقی خواهد ماند

در مقابل خشونت شام تنها نیستید
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برای بزرگساالن 19 39

برای افراد زیر سن قانونی 119

 [Allo enfance en danger]



شام از حقوقی برخوردار هستید

  شام می توانید مستقل از همرس و یا خانواده تان ,  برای خوتان درخواست پناهندگی کنید.

شام حق این را دارید که در اوفپرا

آیا احساس امنیت می کنید؟

شام بخاطریکی از یکی از اعضا خانواده خود در هراس هستید؟

یکی از نزدیکانتان با شام رفتار خشونت آمیز دارد؟

احساس می کنید مورد تهدید, فحاشی و تحقیر یکی از نزدیکانتان قرار دارید؟

 کسانی باعث ترس شام می شوند, شام را ارعاب می کنند و شام را تهدید می کنند که به شام
صدمه زده و یا بر  شام تسلط داشته باشند؟

آیا شخصی به خودش اجازه می دهد که علیرغم مخالفتتان , شام را ملس کند ؟

 آیا احساس می کنید که باید با رشیک زندگیتان و یا با شخصی دیگر روابط جنسی اجباری داشته
باشید؟

آیا کسی شام را به ربودن و یا صدمه زدن به فرزندانتان تهدید می کند؟

 ایا باید برای خرج کردن پول خودتان, برای بیرون رفنت از خانه, برای صبت کردن با تلفن و یا برای
دیدن دوستان و خانواده تان از شخصی اجازه بگیرید؟

آیا برای صدمه زدن و یا مسلط شدن به شام وسائلتان را از بین برده اند؟

ایا شخصی پاسپورت و یا دیگر مدارک مهم شام را ضبط کرده است؟

آیا مورد شانتاژ قرار گرفته اید؟

آیا شام را مجبور می کنند که بر خالف خواسته خود با شخصی ازدواج کنید؟

آیا اشخاصی می خواهند که به متامیت  جنسی شام آسیب وارد کنند؟

شام تقصیری ندارید
 هر شخصی می تواند قربانی خشونت واقع

 شود بدون هیچگونه ارتباط با  سن ,  با گروه
 قومی , ملیت , مذهب , گرایش جنسی , سطح

زندگی  و یا مکانی که در آنجا حضور دارد

 شام مقرص آنچه بر رستان می آید
نیستید,  شام تقصیری ندارید

 خشونت و تحقیر هیچوقت و بهیچوجه قابل
قبول منی باشند

 شام در متام کشور های اروپایی  حق عدالت
خواهی و برخورداری از حامیت را دارید

 شام تنها نیستید , مددکاران اجتامعی و
وکال برای کمک به شام حضور دارند

 از صحبت کردن خجالت نکشید چرا که
 تنها سخنان شام می توانند روند امور را

تغییر دهند

 اگر جواب شام به یکی از این سواالت مثبت است این امکان وجود دارد که ما قربانی
خشونت و تسلط جویی باشید
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    امنیت تان -

نگهداری از فرزندانتان 

تقسیم درآمد مالی خانواده 

روند اتخاذ مدارک و رشایط قانونی 

إجراءات الطالق 

روند درخواست طالق 
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.یک مصاحبه مستقل و یک جواب شخصی 
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داشته باشید 

 برای انجام اقدامات حقوقی و یا در ارتباط با سالمتی می توانید درخواست کنید که با یک

خانم همراه با یک مرتجم زن مالقات کنید

شام می توانید درخواست کنید که گفتگوی شام در محلی خصوصی صورت بگیرد

 اگر شام مورد خشونت و ارعاب قرار گرفته اید , حق این را دارید که از مشورت حقوق

 مجانی برای موارد زیر بهره مند شوید

شام حق این را دارید که یک مسکن جدا درخواست کنید

شام حق این را دارید که از درمان خاص با توجه با آنچه متحمل شده اید بهره بربید

 شام حق این را دارید که از کمک روانی برای غالب آمدن از تجربیات سختتان بهره مند

شوید
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