المساعدة في
حاالت العنف

مراكز متخصصة
استشارات في الموضوعات الجنسية والحمل
مركز pro familia
أولدنبورج
0 44 1 / 8 80 95
oldenburg@profamilia.de
www.profamilia.de/oldenburg

المراكز االستشارية في لمحة ...

photocase ohneski

إصدار
مجموعة "العنف المنزلي"
دائرة مدينة أولدنبورج
مكتب مفوض شئون المساواة
دوروتيا دبلر
 6شارع دلمنهورشتر شتراسه
 27793فيلدسهاوسن
04431 / 85 620
dorothea.debbeler@oldenburg-kreis.de
photocase Gemmi

تقديم المشورة والرعاية خالل الحمل
والسنة األولى من العمر
مركز
Familienhebamme
(قابلة العائلة)
0 44 31 / 85 51 8
مكتب الصحة التابع لدائرة مدينة أولدنبورج
مركز الخدمة الطبية لألطفال والشباب
0 44 31/ 85 51 0
مساعدة ضحايا الجرائم
مركز ( Weißer Ringالحلقة البيضاء)
0 44 1 / 36 16 42 72
معلومات واستشارات وتدريبات خاصة بالعنف
داخل األسرة والشراكة
مشروع أولدنبورج للتدخل ()olip
0 44 1 / 36 11 08 51
olip@konfliktschlichtung.de
http://olip.konfliktschlichtung.de
مراكز إيواء واستشارة لضحايا الجرائم وذويهم
مكتب أولدنبورج لمساعدة الضحايا
0 44 1 / 2 20 40 07
maya.kirstein@justiz.niedersachsen.de

10.1_AR

تقديم المشورة في حاالت اإلدمان ،عالج اإلدمان ،الوقاية
مركز الشماسة المتخصص لعالج
اإلدمان 044 31 / 29 64

مراكز متخصصة

مراكز إيواء واستشارة ضد االنتهاك الجنسي
جمعية  Wildwasserفيلدفاسر
أولدنبورج ،جمعية مسجلة

0 44 1 / 1 66 56
www.wildwasser-oldenburg.de
المشورة في حالة اإلهمال أو سوء المعاملة أو العنف الجنسي
مركز أولدنبورج لحماية األطفال
0 44 1 / 1 77 88
info@kinderschutz-ol.de
www.kinderschutz-ol.de

مراكز إرشاء نفسي لألطفال والقاصرين واآلباء
مركز فيال كنيج
0 44 31 / 9 20 47
تقديم المشورة في حالة الحمل وتعارض الحمل
مركز  Donum Vitaeإلرشاد النساء
0 44 31 / 7 32 20
تأمين األدلة لضحايا جرائم العنف
شبكة معهد  ProBeweisللطب الشرعي
في حاالت االشتباه في استغالل الطفل  /سوء معاملة الطفل
مشروع معهد حماية الطفل للطب الشرعي
أولدنبورج
0 176 / 15 32 45 72

المساعدة العاجلة
"على مدار الساعة"
االتصال األولي لتوضيح الحالة ،التدخل في األزمات،
التوجيه،
مركز هاتف ( Aufwindالدفعة) للنساء والفتيات
0 44 31 / 94 85 85
aufwind@oldenburg-kreis.de
www.aufwind.oldenburg-kreis.de
العنف في العالقات بين األزواج  /العنف المنزلي
مركز االستشارات والتدخل
مركز BISS
0 44 31 / 94 85 85
aufwind@oldenburg-kreis.de
الحماية واإلرشاد في حالة التعرض للعنف
مأوى حماية النساء واألطفال
0 44 31 / 9 28 42
frauenhaus@ewetel.net
www.frauenhaus.oldenburg-kreis.de
حاالت تهديد سالمة الطفل،
المساعدة في التربية
مكتب رعاية الصغار التابع لدائرة مدينة
أولدنبورج
0 44 31 / 85 257
الخطر الحاد ،المالحقة القضائية
الشرطة
 0 44 31 / 94 10أو 110

حالة عنف؟
ماذا يمكنك أن
تفعل؟
ماذا يمكنك أن تفعل عند وجود اشتباه في حالة عنف جسدي
او نفسي أو جنسي تجاه أطفال أو بالغين؟
قد يختلف األسلوب المجدي اختال ًفا تا ًما وف ًقا لكل وضع.
تقدم لكم المراكز المتخصصة الوارد ذكرها استشارة مجانية
داخل دائرة مدينة أولدنبورج ،وهي مقسمة على النحو التالي:
 المساعدة العاجلة "على مدار الساعة"
 مراكز متخصصة
في حالة وجود اشتباه أو عنف في المحيط الخاص بكم ،يمكنكم
إرسال أرقام الهاتف إلى المعنيين أو ذويهم أو الحصول على
المشورة والمعلومات بصفة شخصية.

