
بمفردك لستيانتي
لستيانتي

الوحيدة

يمكنك
الحصول

الدعمعلى

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

الجنسينبينللمساواة

)  Pyrgos(بيرغوسمركز االستشارات في 
16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 -الكود البريدي . "باتراس" و" بيتروبولوتاكي"تقاطع شارعيالعنوان: 
27131 

2621362634 :الهاتفرقم
 peiraias@isotita.grالبريد اإللكتروني:

----------------------------------------------------------- 
)Tripoli( تريبوليفياالستشارةمركز

16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 22131-)الجديدالبلديالسوق( "أغوراذيموتيكينيا" ميدانالعنوان: 

2395922710  رقم الفاكس:2418142710رقم الهاتف: 
tripoli@isotita.gr   البريد اإللكتروني:

الجديدالبلديالسوق

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

 UNHCR                   الجنسينبينللمساواة

الالجئين،لشؤونالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمنبدعمالنشرةهذهنشرتم
 .الجنسينبينللمساواةالعامةاألمانةمعتعاونهاإطارفي

)Arta(أرتا مركز االستشارات في
 .15:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 . أرتا،تزافيالشارع 24العنوان:

 2681077400/ الفاكس:رقم الهاتف
: البريد اإللكتروني

womenaid@arta.gr,skgarta@gmail.com
----------------------------------------------------------- 

الكود  .األرضيالطابق" أنديستاسيوسإثنيكيس" شارع58العنوان: 
 .20131 –البريدي 

7467027410رقم الهاتف/الفاكس: 
skgyndk@otenet.grالبريد اإللكتروني:

-----------------------------------------------------------------
 )Patra( باترافياالستشاراتمركز

 . 16:00إلى08:00من االثنين إلى الجمعة،من الساعة العمل:ساعات
 .26221-. الكود البريدي باترا "كاناكاري شارع "101βالعنوان: 

2610620059/ الفاكس: رقم الهاتف
 patra@isotita.grالبريداإللكتروني:

------------------------------------------------------------
 )Preveza( بريفيزامركز االستشارات في 

 15:00إلى 07:00االثنين إلى الجمعة، من الساعة من العمل:ساعات 
.48100- الكود البريدي .بريفيزا  "إيوانينا" شارع 6العنوان:

 2682089667: الفاكسرقم،2682024444رقم الهاتف: 
 womenaid@1485.syzefxis.gov.grالبريد اإللكتروني:
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بمراكز
االستشارة
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س
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و
س
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(Ioannina) إيوانينا مركز االستشارات في 
إلى 16:00  من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 08:00 العمل: ساعات

كوتوبولي" - الكود البريدي 45445.  شارع  "ماريا 68 العنوان:
رقم الهاتف/الفاكس: 265107449 

 ioannina@isotita.gr  :البريد اإللكتروني
------------------------------------------------------------

 (Kalamata) مركز االستشارة في كاالماتا
إلى 16:00  من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 08:00 العمل: ساعات

مانديكو, كاالماتا.  و العنوان: بيروتو
 27210 99225 27210 رقم الفاكس:  رقم الهاتف: 99212-225

 ksg@kalamata.gr البريد اإللكتروني:
--------------------------------------------------------------------

 (Korinthos) كورينثوس في االستشارة مركز
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الجديدالبلديالسوق

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

 UNHCR                   الجنسينبينللمساواة
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إلى 16:00  من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 08:00 العمل: ساعات
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) Kozaniمركز االستشارات في كوزاني (
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 كوزاني50100 -الكود البريدي "ماكريياني " شارع22العنوان: 
 4967324610رقم الفاكس:  4967224610رقم الهاتف: 

 kozani@isotita.grالبريد اإللكتروني: 
-----------------------------------------------------------------------------

 )Serres( سيريسفياالستشارةمركز
  17:00إلى 07:30من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

سيريس62122-الكود البريدي"ذراغوميسإيونوس" شارع  10العنوان: 
2226823210/ رقم الفاكس: 2225323210رقم الهاتف: 

 womenaid@serres.grالبريد اإللكتروني:
-----------------------------------------------------------------------

 )Thessalonikiمركز االستشارات في ثيسالونيكي (
17:00إلى 09:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

المدينة)لبوابةالغربي(المدخل "أليكسانذروبوليوس" شارع10العنوان: 
ثيسالونيكي54627-الكود البريدي
231028980رقم الفاكس: 528988210و 5289842310رقم الهاتف: 

 thessaloniki@isotita.grالبريد اإللكتروني:
-----------------------------------------------------------------------

)Veria( فيريافياالستشارةمركز
15:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

فيريا  59100 -الكود البريدي. "أجراكابيتان" شارع  3Αالعنوان: 
6453023310رقم الفاكس:  / 6530423310رقم الهاتف: 

isotita@veria.grالبريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------------------

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

 UNHCRالجنسين                   بينللمساواة

الالجئين، لشؤونالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمنبدعمالنشرةهذهنشرتم
 .الجنسينبينللمساواةالعامةمع األمانةتعاونهاإطارفي

)Alexandroupoli( أليكساندروبوليفياالستشارةمركز
15:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العملساعات
 ، أليكساندروبولياألول الطابق  "كارتالى"شارع 2العنوان:

 2551025629رقم الهاتف: 
 isotita@alexpolis.grالبريد اإللكتروني:

----------------------------------------------------------- 
  )Florina( فلورينافياالستشارةمركز

15:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
" تيجو" معرضمن(الدخول "ذراغومىستيفانو" شارع4العنوان: 

  )الثانيالطابق
2308323850/ رقم الفاكس: 2408123850رقم الهاتف: 

 symv.kentro.flo@gmail.comالبريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

  )Kastoriaمركز االستشارة في كاستوريا (
  15:30إلى 07:30من االثنين إلى الجمعة، من الساعة ساعات العمل:

الكود الجديد) االجتماعي(السكن "كاتيكيياسإرغاتيكيسنييس"العنوان: 
كاستوريا.52100 –البريدي 

  2212224670رقم الهاتف/الفاكس:
 counsellingwomenkastoria@gmail.comالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
  )Katerini( كاتيرينيفياالستشارةمركز

16:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
كاتيريني60100 –. الكود البريدي "أفغوستينو" شارع21العنوان: 

  3667823510رقم الهاتف/ الفاكس: 
womenaid@katerini.grالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
  )Kavala( كافاالفياالستشارةمركز

15:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 –كافاال. الكود البريدي  "باليولوغوسكونستانتينو" شارع9العنوان: 
65403

4513652510و 4513942510و 4513902510رقم الهاتف: 
4513972510/ رقم الفاكس: 4513852510و 

 womensaid@dkavalas.grالبريد اإللكتروني:
------------------------------------------------------------

)Komotini( كوموتينيفياالستشارةمركز
16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

). 8رقم العامالسوق( "باليولوغوسكونستانتينو" شارع8العنوان:
كوموتيني69132. -الكود البريدي
 2531033370رقم الفاكس:  3329025310رقم الهاتف: 

 komotini@isotita.grالبريد اإللكتروني:
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2610620059/ الفاكس: رقم الهاتف
 patra@isotita.grالبريداإللكتروني:

------------------------------------------------------------
 )Preveza( بريفيزامركز االستشارات في 

 15:00إلى 07:00االثنين إلى الجمعة، من الساعة من العمل:ساعات 
.48100- الكود البريدي .بريفيزا  "إيوانينا" شارع 6العنوان:

 2682089667: الفاكسرقم،2682024444رقم الهاتف: 
 womenaid@1485.syzefxis.gov.grالبريد اإللكتروني:

صيل
تفا

صال
االت

بمراكز
االستشارة

في
س
إبيرو

و
س
بيلوبونيسو

 

(Ioannina) إيوانينا مركز االستشارات في 
إلى 16:00  من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 08:00 العمل: ساعات

كوتوبولي" - الكود البريدي 45445.  شارع  "ماريا 68 العنوان:
رقم الهاتف/الفاكس: 265107449 

 ioannina@isotita.gr  :البريد اإللكتروني
------------------------------------------------------------

 (Kalamata) مركز االستشارة في كاالماتا
إلى 16:00  من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 08:00 العمل: ساعات

مانديكو, كاالماتا.  و العنوان: بيروتو
 27210 99225 27210 رقم الفاكس:  رقم الهاتف: 99212-225

 ksg@kalamata.gr البريد اإللكتروني:
--------------------------------------------------------------------

 (Korinthos) كورينثوس في االستشارة مركز
إلى 16:00 من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 08:00 العمل: ساعات

بمفردك لستيانتي
لستيانتي

الوحيدة

يمكنك
الحصول

الدعمعلى

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

الجنسينبينللمساواة

)  Pyrgos(بيرغوسمركز االستشارات في 
16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 -الكود البريدي . "باتراس" و" بيتروبولوتاكي"تقاطع شارعيالعنوان: 
27131 

2621362634 :الهاتفرقم
 peiraias@isotita.grالبريد اإللكتروني:

----------------------------------------------------------- 
)Tripoli( تريبوليفياالستشارةمركز

16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 22131-)الجديدالبلديالسوق( "أغوراذيموتيكينيا" ميدانالعنوان: 

2395922710  رقم الفاكس:2418142710رقم الهاتف: 
tripoli@isotita.gr   البريد اإللكتروني:

الجديدالبلديالسوق

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

 UNHCR                   الجنسينبينللمساواة

الالجئين،لشؤونالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمنبدعمالنشرةهذهنشرتم
 .الجنسينبينللمساواةالعامةاألمانةمعتعاونهاإطارفي

)Arta(أرتا مركز االستشارات في
 .15:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 . أرتا،تزافيالشارع 24العنوان:

 2681077400/ الفاكس:رقم الهاتف
: البريد اإللكتروني

womenaid@arta.gr,skgarta@gmail.com
----------------------------------------------------------- 

الكود  .األرضيالطابق" أنديستاسيوسإثنيكيس" شارع58العنوان: 
 .20131 –البريدي 

7467027410رقم الهاتف/الفاكس: 
skgyndk@otenet.grالبريد اإللكتروني:

-----------------------------------------------------------------
 )Patra( باترافياالستشاراتمركز

 . 16:00إلى08:00من االثنين إلى الجمعة،من الساعة العمل:ساعات
 .26221-. الكود البريدي باترا "كاناكاري شارع "101βالعنوان: 

2610620059/ الفاكس: رقم الهاتف
 patra@isotita.grالبريداإللكتروني:

------------------------------------------------------------
 )Preveza( بريفيزامركز االستشارات في 

 15:00إلى 07:00االثنين إلى الجمعة، من الساعة من العمل:ساعات 
.48100- الكود البريدي .بريفيزا  "إيوانينا" شارع 6العنوان:

 2682089667: الفاكسرقم،2682024444رقم الهاتف: 
 womenaid@1485.syzefxis.gov.grالبريد اإللكتروني:

صيل
تفا

صال
االت

بمراكز
االستشارة

في
س
إبيرو

و
س
بيلوبونيسو

 

(Ioannina) إيوانينا مركز االستشارات في 
إلى 16:00  من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 08:00 العمل: ساعات

كوتوبولي" - الكود البريدي 45445.  شارع  "ماريا 68 العنوان:
رقم الهاتف/الفاكس: 265107449 

 ioannina@isotita.gr  :البريد اإللكتروني
------------------------------------------------------------

 (Kalamata) مركز االستشارة في كاالماتا
إلى 16:00  من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 08:00 العمل: ساعات

مانديكو, كاالماتا.  و العنوان: بيروتو
 27210 99225 27210 رقم الفاكس:  رقم الهاتف: 99212-225

 ksg@kalamata.gr البريد اإللكتروني:
--------------------------------------------------------------------

 (Korinthos) كورينثوس في االستشارة مركز
إلى 16:00 من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 08:00 العمل: ساعات

بمفردك لسِتأنِت
لسِتأنِت

الوحيدة

يمكنك
الحصول

الدعمعلى

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

الجنسينبينللمساواة

)  Piraeusمركز االستشارات في بيرايوس (      
 17:00إلى 09:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

داقة والسالم. قرب ملعب الص-ماکاریاشارع اثنارهو -العنوان: نيو فاليرو
 18547-الكود البريدي 

4828970210و4825372210: الهاتفرقم
 4822425210: الفاكسرقم

 peiraias@isotita.grالبريد اإللكتروني:
----------------------------------------------------------- 

)  Thivaمركز االستشارات في ثيفا(
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 32200: الكود البريدي-شارع كيبرو3-العنوان:ثيفا
2262089574-2262089576رقم الهاتف: 
 2262027628رقم الفاكس: 

 symvouleutiko@thiva.grالبريد اإللكتروني:

الداخليةوزارة
العامةاألمانة

 UNHCR                   الجنسينبينللمساواة
 

الالجئين،لشؤونالساميةالمتحدةاألمممفوضيةمنبدعمالنشرةهذهنشرتم
 .الجنسينبينللمساواةالعامةاألمانةمعتعاونهاإطارفي

 

)Athensمركز االستشارات في أثينا (
 .16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات

 .10557الكود البريدي –شارع نيكيس 11-العنوان:أثينا
 3315787210رقم الفاكس:  3317305210-6رقم الهاتف: 

 isotita4@otenet.grالبريد اإللكتروني: 
----------------------------------------------------------- 

)Polykentro(مركز االستشارات في أثينا( بوليكنترو)
 17:00إلى 09:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
الكود -هاريالو تريكوری51شارعي فالتتسيو وتقاطع -أثيناالعنوان:
 .10681البريدي 

 2103898079رقم الفاكس:  2103898085رقم الهاتف: 
 polykentro@isotita.grالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
 )Fylis(فيليسفياالستشاراتمركز

16:00إلى 07:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
 13341البريدي:الكود-شارع يواني كامبولي23-العنوان:آنو ليوسيا

2483360210رقم الهاتف/الفاكس: 
 ksfylis@fyli.grالبريد اإللكتروني:

------------------------------------------------------------
 )Halandri(خاالندريفياالستشاراتمركز

15:00إلى 09:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات
15234:الكود البريدي-هو باباغورشارع ستراتا7العنوان: 

6899916210رقم الهاتف: 
 womenaidhalandri@gmail.comالبريد اإللكتروني:

-Keratsini(درابيتسونا-كيراتسينيفياالستشاراتمركز
Drapetsona( 

 .16:00إلى08:00من االثنين إلى الجمعة،من الساعة العمل:ساعات
    منطقة درابيتسونا ،تقاطع شارعي "دومينيكوس ثيوتوكوبولس"العنوان:

 .18648-مارش. الكود البريدي25شارع 22و 
4614641210رقم الفاكس: 4614575210رقم الهاتف: 

womenaidkeratsini@outlook.comالبريداإللكتروني:
------------------------------------------------------------

 )Peristeri( مركز االستشارات في بيراستري
 16:00إلى 08:00من االثنين إلى الجمعة، من الساعة العمل:ساعات 

.12131- الكود البريدي)  ΚΥΒΕشارع إثنارخو مكارييو بناية(1العنوان:
 2105783265رقم الهاتف: 

skg@peristeri.grاإللكتروني:البريد 
 

صيل
تفا

صال
االت

بمراكز
االستشارة

في
أتيكا

والقريبة
من

أتيكا

Arabic



امرأةأنتھل
للتھدیدتعرضتقدوكنت

التخویفأوبالعنف
اإلھانةأواإلذاللأو
تعرضتالقسریة؟ھلالعزلةأو

شخص؟أيقبلمنللضرب

الھیئةوھيالجنسین،بینللمساواةالعامةلالمانةیمكن
والتيالمرأة،ضدالعنفومكافحةبمنعالمختصةالحكومیة

یمکنحیث: الدعملكتوفرأنالخدماتمنشبكةلدیھا
إلیكالناسیستمعحیثوتوجیھإرشادمرکزإلیإحالتك

کیفیةحولمعلوماتذلكفيبماالمساعدة،لكویقدمون
فيلكإقامةمكانتوفیرأیضایتمقد. حالتكعلیالتغلب
والغذاءالسكنتوفیرسیتمحیث  أطفالكمعآمنمأوى
.والدعم

سوفمعھمتشاركھاالقبیلھذامنمعلوماتيأ
.إذنكبدونجدیدمنمشاركتھاتتمولنسریةتظل

إلىإحالتكیتمقدورغباتك،الحتیاجاتكوفقاذلك،علىوعالوة
الفحصأولكالمناسبالطبيالعالجلتوفیرمستشفىأقرب
.الحادثعناإلبالغفيترغبكنتحالفيالطبي،

شخصأيحاولھل
أوالجنسممارسةعلىإرغامك

ھلالجنسیة؟األفعالمنغیرھا
) أجبرتأو( اضطریت

شخص؟أيمنالزواجعلى

امرأةأنتھل
مواجھةبخطروتشعرین

العنف؟مننوعأي

مدیر(االقامةمكانعنالمسؤولالشخصإلىتوجھيلذلك،
لشؤونالمتحدةاألمممفوضیةإلىأوفیھتقیمینالذي) الموقع

مرفقفيتعملالتيحكومیة،غیرمنظمةإلىأوالالجئین
الشقةفياإلقامةلكتوفرالتيالوكالةلموظفيأواإلقامة،
الحصولكیفیةحولالمعلوماتمنبمزیدتزودكوسوف
15900المساعدةبخطاالتصالأیضایمكنك. الدعمعلى

).اإلنجلیزیةباللغةأوالیونانیةباللغة(

ذلك؟بعدسیحدثماذا•
:یليبمااالستشارةمراكزطاقمسیقوم

إلیكاالستماع•
والمشورةالدعمإعطائك•
حسبالمناسبة،الخدماتإلىإحالتك•

 .احتیاجاتك
إیقافیتملنملجأ،إلىإحالتكاخترتحالفي•

قبللكقدمتقدتكونقدالتيالنقدیةالمساعدة
 .المأوىالىسكنكمكانتغیرأن

الوطنيللمركزیمكن،عاما18سنتحتدونكنتإذا
. الدعملكیقدمأن) EKKA( االجتماعيللتضامن
أوالیونانیةباللغة( 1107المساعدةبخطاالتصالأیضایمكنك
).اإلنجلیزیةباللغة

لدیھاأمأنتھل
بخطروتشعرینأوالد
مننوعأيمواجھةفي

العنف؟

:االغتصابحالةفيالخصوص،وجھعلى•

 .ممكنوقتأقربفيمستشفىأقرببزیارةقومي•
 .المستشفىفيالطبيالفحصقبلاالستحمامعدمحاولي•
كنتحالفيتغسلیھا،والترتدیھاكانتالتيبالمالبساحتفظي•

أدلةھناكتكونقدحیثبالحادث،الشرطةإبالغفيترغبي
للتحقیقمفیدة

تواجھینكنتحالفي
الحاالت،ھذهمنأي

المساعدةطلبیمكنك
!والحمایة

.مجاناالخدماتجمیعتكونسوف

امرأةأنتھل
للتھدیدتعرضتقدوكنت

التخویفأوبالعنف
اإلھانةأواإلذاللأو
تعرضتالقسریة؟ھلالعزلةأو

شخص؟أيقبلمنللضرب

الھیئةوھيالجنسین،بینللمساواةالعامةلالمانةیمكن
والتيالمرأة،ضدالعنفومكافحةبمنعالمختصةالحكومیة

یمکنحیث: الدعملكتوفرأنالخدماتمنشبكةلدیھا
إلیكالناسیستمعحیثوتوجیھإرشادمرکزإلیإحالتك

کیفیةحولمعلوماتذلكفيبماالمساعدة،لكویقدمون
فيلكإقامةمكانتوفیرأیضایتمقد. حالتكعلیالتغلب
والغذاءالسكنتوفیرسیتمحیث  أطفالكمعآمنمأوى
.والدعم

سوفمعھمتشاركھاالقبیلھذامنمعلوماتيأ
.إذنكبدونجدیدمنمشاركتھاتتمولنسریةتظل

إلىإحالتكیتمقدورغباتك،الحتیاجاتكوفقاذلك،علىوعالوة
الفحصأولكالمناسبالطبيالعالجلتوفیرمستشفىأقرب
.الحادثعناإلبالغفيترغبكنتحالفيالطبي،

شخصأيحاولھل
أوالجنسممارسةعلىإرغامك

ھلالجنسیة؟األفعالمنغیرھا
) أجبرتأو( اضطریت

شخص؟أيمنالزواجعلى

امرأةأنتھل
مواجھةبخطروتشعرین

العنف؟مننوعأي

مدیر(االقامةمكانعنالمسؤولالشخصإلىتوجھيلذلك،
لشؤونالمتحدةاألمممفوضیةإلىأوفیھتقیمینالذي) الموقع

مرفقفيتعملالتيحكومیة،غیرمنظمةإلىأوالالجئین
الشقةفياإلقامةلكتوفرالتيالوكالةلموظفيأواإلقامة،
الحصولكیفیةحولالمعلوماتمنبمزیدتزودكوسوف
15900المساعدةبخطاالتصالأیضایمكنك. الدعمعلى

).اإلنجلیزیةباللغةأوالیونانیةباللغة(

ذلك؟بعدسیحدثماذا•
:یليبمااالستشارةمراكزطاقمسیقوم

إلیكاالستماع•
والمشورةالدعمإعطائك•
حسبالمناسبة،الخدماتإلىإحالتك•

 .احتیاجاتك
إیقافیتملنملجأ،إلىإحالتكاخترتحالفي•

قبللكقدمتقدتكونقدالتيالنقدیةالمساعدة
 .المأوىالىسكنكمكانتغیرأن

الوطنيللمركزیمكن،عاما18سنتحتدونكنتإذا
. الدعملكیقدمأن) EKKA( االجتماعيللتضامن
أوالیونانیةباللغة( 1107المساعدةبخطاالتصالأیضایمكنك
).اإلنجلیزیةباللغة

لدیھاأمأنتھل
بخطروتشعرینأوالد
مننوعأيمواجھةفي

العنف؟

:االغتصابحالةفيالخصوص،وجھعلى•

 .ممكنوقتأقربفيمستشفىأقرببزیارةقومي•
 .المستشفىفيالطبيالفحصقبلاالستحمامعدمحاولي•
كنتحالفيتغسلیھا،والترتدیھاكانتالتيبالمالبساحتفظي•

أدلةھناكتكونقدحیثبالحادث،الشرطةإبالغفيترغبي
للتحقیقمفیدة

تواجھینكنتحالفي
الحاالت،ھذهمنأي

المساعدةطلبیمكنك
!والحمایة

.مجاناالخدماتجمیعتكونسوف

امرأةأنتھل
للتھدیدتعرضتقدوكنت

التخویفأوبالعنف
اإلھانةأواإلذاللأو
تعرضتالقسریة؟ھلالعزلةأو

شخص؟أيقبلمنللضرب

الھیئةوھيالجنسین،بینللمساواةالعامةلالمانةیمكن
والتيالمرأة،ضدالعنفومكافحةبمنعالمختصةالحكومیة

یمکنحیث: الدعملكتوفرأنالخدماتمنشبكةلدیھا
إلیكالناسیستمعحیثوتوجیھإرشادمرکزإلیإحالتك

کیفیةحولمعلوماتذلكفيبماالمساعدة،لكویقدمون
فيلكإقامةمكانتوفیرأیضایتمقد. حالتكعلیالتغلب
والغذاءالسكنتوفیرسیتمحیث  أطفالكمعآمنمأوى
.والدعم

سوفمعھمتشاركھاالقبیلھذامنمعلوماتيأ
.إذنكبدونجدیدمنمشاركتھاتتمولنسریةتظل

إلىإحالتكیتمقدورغباتك،الحتیاجاتكوفقاذلك،علىوعالوة
الفحصأولكالمناسبالطبيالعالجلتوفیرمستشفىأقرب
.الحادثعناإلبالغفيترغبكنتحالفيالطبي،

شخصأيحاولھل
أوالجنسممارسةعلىإرغامك

ھلالجنسیة؟األفعالمنغیرھا
) أجبرتأو( اضطریت

شخص؟أيمنالزواجعلى

امرأةأنتھل
مواجھةبخطروتشعرین

العنف؟مننوعأي

مدیر(االقامةمكانعنالمسؤولالشخصإلىتوجھيلذلك،
لشؤونالمتحدةاألمممفوضیةإلىأوفیھتقیمینالذي) الموقع

مرفقفيتعملالتيحكومیة،غیرمنظمةإلىأوالالجئین
الشقةفياإلقامةلكتوفرالتيالوكالةلموظفيأواإلقامة،
الحصولكیفیةحولالمعلوماتمنبمزیدتزودكوسوف
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).اإلنجلیزیةباللغةأوالیونانیةباللغة(

ذلك؟بعدسیحدثماذا•
:یليبمااالستشارةمراكزطاقمسیقوم

إلیكاالستماع•
والمشورةالدعمإعطائك•
حسبالمناسبة،الخدماتإلىإحالتك•

 .احتیاجاتك
إیقافیتملنملجأ،إلىإحالتكاخترتحالفي•

قبللكقدمتقدتكونقدالتيالنقدیةالمساعدة
 .المأوىالىسكنكمكانتغیرأن

الوطنيللمركزیمكن،عاما18سنتحتدونكنتإذا
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مننوعأيمواجھةفي

العنف؟

:االغتصابحالةفيالخصوص،وجھعلى•

 .ممكنوقتأقربفيمستشفىأقرببزیارةقومي•
 .المستشفىفيالطبيالفحصقبلاالستحمامعدمحاولي•
كنتحالفيتغسلیھا،والترتدیھاكانتالتيبالمالبساحتفظي•

أدلةھناكتكونقدحیثبالحادث،الشرطةإبالغفيترغبي
للتحقیقمفیدة

تواجھینكنتحالفي
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