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يمكنكم  
 اإلتصال بنا هنا

مكتب اإلرشاد ʺطاراʺ
Haydngasse 7, Erdgeschoss, 1°, 8010 Graz  

Telefon: 0316 / 31 80 77  
Fax: 0316 / 31 80 77 – 6  

E-Mail: office@taraweb.at
Internet: www.taraweb.at  

اإلتصال هاِتفياً:
أيام اإلثنين و الجمعة: من الٌساعة 8:00 إلى الساعة 12:00

أيام األربعاء والخميس: من الساعة 12:00 إلى الساعة 17:00   
 يمكن لكم الحصول على اإلرشاد خارج األوقات الُمخٌصصة لإلِتصال

الهاتفي. حِددوا معنا موِعداً
 إتِصلوا بنا هاتفياً أو أكتبوا لنا رسالة إيليكترونية    

ُيمكن أن يتعٌرض كل شخٍص

لِلعنف الجنسي 

 اإلرشاد والعالج في حاالت العنف
الجنسي ِضٌد الِنساء والفتيات

     مكتب اإلرشاد طارا

www.taraweb.at

Beratungsstelle

 العنف
 الجنسي

 ُيعتبر ُعنفاً جنسياً عندما يكون جسد النساء أو
  الفتيات هو المقصود فقط

ُيعُد ُعنفا جنسياً ما يلي

نظرات الذعة وُمخِجلة 
تعليقات ُمعادية لِلمرأة          

تلميحات جنسية          
لمسات ال تقبلُها المرأة أو الفتاة       
إرغام إمرأة أو فتاة على أفعال جنسية 

اإلغتصاب         
الٌتعُرض لإلعتداء الجنسي في الِصبى          

 ُيعتبر العنف الجنسي جرُح جسيم ِبالِصحة الجسدية
والٌنفسية



    الُمرافقة في األزمات
 ُنرِشد النساء والفتيات إبِتداءاً من عمر 16 سنة واللٌواتي

تعٌرضن لِعنف ِجنسي أو تصٌدين له

اإلرشاد النفسي اإلجتماعي
نِجد معاً إمكانيات لِلٌتغلُب على الوضعية العسيرة

إرشاد األشخاص الُمقٌربين
 ُنرِشد مثالً األهل واألقاِرب، والُشركاء والٌشريكات في الحياة، 

 والمعلِمين والُمعلِمات، والعامالت
والعاملين اإلجتماعيين      

الُمرافقة في إجراءات الُمتابعة القضائية
 ُنرافِقكم خالل رفع شكوى أمام الشرطة، وخالل اإلجراءات 

القضائية أمام المحكمة. ويقوم ُمحامونا
وُمحامياُتنا وُمرِشداُتنا ِبمرافقِتكما إلى المحكمة     

نمنُحكم الخدمات 
 الٌتالية 

طاقم من الِنساء ُمتخِصصات في مجال الُعنف الجنسي 

كل ما تحكيه لنا يبقى ِسِرياً 

ال أحد سيعِرف إسمك، إذا كان هذا ُمِهم ِبالِنسبة لِك 

ال أحد سيعلم ِبأنك أتيِت إلينا 

 تأٌسس مكتُبنا لإلرشاد عام 1984. نحن جمعية      

        خاصة تحصل على دعم مادي من القطاع العام

ُيمِكن خصم كل تبُرع مادي من الٌضرائب

اإلرشاد مجاني     

 يمِكن لِك أن ُترفقي أحداً معِك إذا كنِت ال ُتتقنياللُغة     

   األلمانية. في حالة قضية أمام المحكمة

يمِكن لك تقديم طلب لِلحصول على ُمترِجمة        

 رقم ِسِجل الجمعية:323542541
Steiermärkische Sparkasse :الحساب البنكي

IBAN: AT64 2081 5027 0090 7336
BIC: STSPAT2GXXX

نحُن

* 

* 

إذا تعٌرضِت لُِعنف جنسي – ِبغِض الٌنظر على وقت وقوِعه
إذا كنِت خائفة وهلوعة

إذا كان كنِت تتذٌكرين ُعنفاً جنسياً
إذا كنِت ُمرتِبكة وال ُتحسين ِبمحيِطك أو ِبجسِدك

ُتساهم وزارة الداخلية في تمويل جزٍء من هذا المشروع

 إلتجئي
 إلينا

REPUBLIK ÖSTERREICH
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ


