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    دسترسی به ما

خشونت
جنسی 

 خشونت جنسی بدین معنی است که تنها بدن زنان
و یا دختران برای طرف مقابل مهم باشد

 به صورت نمونه موارد ذیل را میتوان از نمونه
های خشونت جنسی برشمرد

نگاه های هرزه و ناراحت کننده جنسی
نظرات و عقاید مخالف و متضاد با شئونات زنان

کنایه های جنسی
 لمس بدن یک زن و یا دختر در شرایطی که

 مخالف نظر شخص او باشد
 با توسل به زور و اجبار یک زن و یا دختری را

به اعمال جنسی وادار کردن
تجاوز جنسی

سوء استفاده های جنسی در دوران کودکی

 خشونت جنسی باعث بروز صدمات شدید روحی
و جسمی و به خطر افتادن سالمتی افراد میگردد

مرکز مشاوره تارا
  ,Haydngasse 7 ,طبقه همکف ، درب شماره 1

Graz 8010 
  تلفن تماس 77 80 31 / 0316

  شماره فکس 6 – 77 80 31 / 0316
office@taraweb.at پست الکترونیکی  

www.taraweb.at آدرس اینترنت 
ساعات تماس تلفنی

روزهای دوشنبه و جمعه از ساعت 8:00 تا 12:00
   روزهای چهاشنبه و پنجشنبه ار ساعت 12:00 تا 17:00
 خارج از ساعات مقرر تماس تلفنی میتوانید 

 از مزایای مشاوره استفاده نمایید، اگر قبال وقت مشاوره
 دریافت کرده باشید. شما میتوانید به آسانی و در اسرع

 وقت به صورت تلفنی و یا کتبی از طریق پست الکترونیکی
 ما با ما در تماس باشید

خشونت جنسی برای هر

کسی می تواند اتفاق بیافتد!

 امشاوره و درمان برای آن دسته از
 بانوان و دخرتانی که مورد خشونت

جنسی قرار گرفته اند

     مرکز مشاوره تارا

www.taraweb.at

Beratungsstelle



    همراه شما در مواقع بحرانی
 ارائه مشاوره به زنان و دختران از سن 16 سالگی در
 شرایطی که خشونت جنسی به تازگی برای آنان اتفاق

افتاده  و یا در حال تجربه آن می باشند

مشاوره روحی
 ما و شما به کمک یکدیگر سعی خواهیم کرد بهترین راه

مقابله با شرایط پیش آمده را پیش پای شما قرار دهیم

ارائه مشاوره به نزدیکان و اطرافیان
 ارائه مشاوره به افرادی مانند اقوام و آشنایان، زوجه و 
یا زوج، مدرسان و معلمان و همچنین مددکاران اجتماعی

همراهی در مدت روند مسایل قانونی
 ارائه مشاوره و همراهی شخص در زمان تنظیم 

 شکایتنامه در پلیس و همچنین در طول زمان رسیدگی
 به پرونده در دادگاه. مشاوران و وکالی ما در یکی از
جلسات رسیدگی قضایی در دادگاه حضور خواهند یافت

خدماتی که ما به شما

 ارائه می دهیم 
 ما گروهی متشکل از بانوان مجرب با تخصص در

زمینه آسیب های خشونتهای جنسی هستیم

 ما امین و معتمد شماییم. ما کامال منطبق بر نظر شما
 عمل کرده و اگر شما نخواهید، هرگز اسمی از شما
 برای هیچ کسی برده نخواهد شد. و هرگز کسی از

حضورتان در اینجا با مطلع نخواهد گردید

 این مرکز مشاوره به صورت رسمی از سال 1984
 مشغول به فعالیت بوده و ما یک مرکزخصوصی هستیم
 که با اتکاء به کمکها و پشتوانه مالی عمومی و دولتی

.به ارائه خدمات خود میپردازد

 قابل ذکر اینکه از سال 2010 این کمک های مالی را
 شما کمک دهندگان گرامی میتوانید از مالیات خود کسر

نمایید

دوره مشاوره کامال مجانیست

 اگر آشنایی کافی با زبان آلمانی ندارید میتوانید •
 در صورت نیاز با همراهی شخص معتمد خود در

 جلسات مشاوره حضور یابید تا بتواند به شما برای
 درک و ارتباط بهتر با ما یاری رساند. در موارد

 قضایی و دادگاهی در صورت درخواست و تمایل شما
.میتوانید از همراهی مترجم خانم بهره مند گردید

 شماره ثبت رسمی :323542541
مشخصات حساب بانکی ما

Steiermärkische Sparkasse: بانک
IBAN: AT64 2081 5027 0090 7336

BIC: STSPAT2GXXX

نکاتی در مورد ما

* 

* 

 خشونت جنسی را تجربه کرده اید، فارغ از اینکه در چه
زمانی اتفاق افتاده است

این مسئله باعث ترس و رنجش شماست
از مرور مسائل و تجربه خشونت جنسی در عذاب هستید

 اگربه باورتان همچون گذشته احساس درستی از محیط
 پیرامون و یا بدن خود ندارید

 این پروژه از طریق کمک های مالی وزارت کشور تامین
مالی گردیده است

 به ما مراجعه کنید

 زمانیکه

REPUBLIK ÖSTERREICH
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