
 طغضلا تحت لاجرلل ةاجنلا ةدع :انوروك ةمزا
 

 

 حونجلاو ةرطیسلا نادقف لامتحا نا ةربخلا عقاو نم كردن نحن  .مھتقفارمو لاجرلل ةروشملا میدقت يھ انتمھم
 ةمزا ءانثا طغضلا ىلع بلغتلل لجرك كدناسی دق ام ىلع كفرعنس اذھ يفو .تامزالا ءانثا عفتری فنعلا ىلا
  .انوروك
 

:ھفرعت نا بجی ام !  
  

أرملل يدحت لIشG  روما ەذه ل@ ،س<حلا/ ساسحالاو دودحل ع6ضخلاو ،ة01ح/ ةكرحلا *ع ةردقلا مدع  
      TUVبطلا نمف كلذل

ةرطTسلاو  نامألا/ ساسحالا نادقف وا زجعلا/ رعشG نا  . 
سو̀_فلا نم فوخلا/ رعشG نا . 
cd قيضلا/ رعشG نا

V ملا_ddدجاوتلاو لصاوتلا نود رارمتسالا *ع رداق ̀_غ نوكت نأ كشوت كنأ/ وا ةلزعلا/ وا ل 
.ن01خألا عم  
Twdظولا كناTك و ك/اuحاو كتحص نأشt قلقلا كقرؤي نا

V املاوxV . 
  
cd مIحتلا *ع كتردق نم صلق1و كTلع المح لIشz كلذ ل@

V دح� طغضلاف .ن01خآلا عم فطاعتلاو تاذلا 
 مهلمحن d̀�بنذم وا بنذم نع ثحuلا xا انب يدؤ1و  .رومالا هلالخ نم ىرن ىذلا روظنملا قيض1و رعاشملا نم
�dاعن ام ةTلوؤسم

V هنم.  
12طنم ب-س كان) س&ل  ن#لو 

=>اعت ام س&فنتل ر56م وا 3
  .5Jغلل ههيجوت لالخ نم طغض نم هنم 3

=W ام نم U5Vأ و) ام عم لماعتلا ةPلوؤسمف
 ،الح س&ل فنعلاف .كدحو  كPلع عقت بضغلاو قلقلاو عسولا 3

  :هضفرو فنعلا ظفل كPلع =cJعتي كلذلو
فنعلل ال  

 

طغضلا ةھجاومل ھلعف نكمی ام !  
  

 يتلا كلت قیبطتب أدبا ،دیج لكشب طغضلا عم لماعتلا ةیفیكل ،حئاصنلا نم ةعومجم انھ دجتس
   :رثكأ كل قورت
 

1 
 

 يفضت نا لواح  .انوروك ىلع درمتلا تنلعا نا ىودج نود كتقاط دقفت كنإ  .هرییغت عیطتست ال ام لبقا
ةرماغم لب ،ةدیدج ةبرجت اھنوكل ىنعم ةلحرملا هذھ ىلع  
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EFو  اضرلاA رعش< كلعج; ائ9ش ا7موي لعفا .هجاتحت ام كسفن %$عا
  روIلا نم ء%

كلاA لغش[ ام لوح كرطاوخ نود وا باتك أرقا ،7OPسوملل عمتسا•  
 

fg ةل7مج تاbcكذ عدتسا •
fg ة7فارغوتوفلا روصلا مظن ،كتا7ح %

تاموبلأ %  
fg كرحت •

.عاطتسملا ردقA ةع7بطلا %  
fg اض;أ اذه لعف كنكمcو ،كتقاط غbفأ .ةضاbcلا سرام •

  .قيضلا ناvملا %
كلاوحأA مهــ{bخا .ءالمزلاو ءاقدصالا عم لصاوت  •  
   .ك�ساني امل اقفو ،سوقطلاو تاولصلاو سفنتلا تانbcمتو لمأتلا ةسرامم لالخ نم خ�Pسا •

fg تاح�Pقم دجتس
fg الثم ،تن�Pنالا %

%   YouTube  
.دودحم لvش�و %�وب نوك; لصاوتلا لئاسو مادختسا و را�خألل كتعAاتم لعجا •  

 

           

         

        

   

     

    

 



-www.dmoe) اسمنلا يف (www.maenner.ch) ارسيوس يف ءابآلاو لاجرلاو بابشلا ةدناسمل ةيلاتلا تامظنملا نم  ةمهاسم هذه
info.at)  ايناملا يف )www.bundesforum-maenner.de . 

 رقملا  (www.mannebuero.ch) يروست لاجرلا بتكم ، ,(www.agredis.ch) نرستول سيدرجا يصصختلا رقملا :عم نواعتلاب
 .(www.fachstellegewalt.ch) نرب فنعلا ةحفاكمل يصصختلا
 MenCare Schweiz     يموقلا جمانربلا لالخ نم

info@maenner.ch 

 
 ةباوب  لالخ نم ةدعاسملا و ةروشملا نع نيثحابلا دناسي لاجرلل يلاردفلا ىدتنملا :ايناملا يف لاصتالا تاهج
de.maennerberatungsnetz.www 
  اهباكترا نوشخي وا فنع لامعا اوبكترا نيذلا لاجرلاو بابشلل ىرخا ةروشم تاهجل لوصولا نكمي
 وا  )maennerarbeit/gewaltberatung/-und-hilfe/jungen-de/beratung.skmev.www ةيلاتلا طباورلا لالخ نم
de.taeterarbeit-bag.www(  

  
يلاتلا طبارلا لالخ نم اهدجتس اسمنلا يف ةينعملا ةروشملا تاهج  

   https://dmoe-info.at/ueber_uns/organisationen 
 
  )ةيلاطيالاو ةيسنرفلاو ةيناملالاب ةروشملا ميدقتو كيلا عامتسالل ةعاس 24 حاتم 143 يفتاهلا مقرلا .ارسيوس يف لاصتالا تاهج 

57 15 853 079  يفتاهلا مقرلا لالخ نم ةروشملا ىلع لوصحلا مهنكمي نرب نوتنك يف راغصلا لافطالا ءابا  لالخ لاصتالا ةدواعم متت( 
)لمع موي  

 www.fvgs.ch/Fachstellen.html طبارلا لالخ نم كل برقالا ةروشملا رقمل لوصولا كنكمي
 /https://www.maenner.ch/mencare/landkarte طبار لالخ نم ةروشملا تارقم عيمجل ةلماش ةمئاق

 www.opferhilfe-schweiz.ch لاجرلا نم فنعلا اياحضل  
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 دناس .ةفلتخم ماهمب مايقلل ططخ  .هجوتلا يف دعاست ةيعوبسالاو ةيمويلا ةطخلا .ةطخ عضوب مق
.كريغو كسفن  
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 ىلا وأ دعب وأ نانحل ةجاح يف تنك ن الثم(ا ككيرشل كتاجايتحاو كرعاشم نع ةحارصب ربع
.)سنجلا  
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يضلا يف كل مھببست و كزیحل نیرخألا حایتجاب كروعش دنع اھنع ربعو  .كدودح ىلع ظفاح  

.كلخاد يف رودی  ام يف امكحت كیطعت كلخادب ثدحی امل كتعلاطم نإف كلخادب ثدحی ام دصرا 6  
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هددحو ةجاحلا دنع كءودھ ةداعتسا ىلع كدعاسی دق امیف ركف .ئراوطلا ةلاحل ةطخ  عض  
:تاحرتقملا ضعب ىلی امیف     

ىرخا ةقرغ ىلا لقتنا لقالا ىلع وا ةفرشلا ىلا وا هزنتملا ىلا جرخا -  
   رعشت ىتح كلذ رركو ،ناوث 5 رادم ىلع ھجرخاو ناوث 5 رادم ىلع ءاوھلا قشنتسا ، ماظتناب سفنت -

ءودھلا ضعب عاجرتساب  
طغضلا تانیرمت وا ملسلا لوزنو دوعص وا زفقلا لالخ نم جورخلا نم نكمتت مل نا كرحت -  

ھلكأت ءيش لوانت وا ءاملا برشا -  
كینیع قلغاو قلتسا -  
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 نوكت دقو ،ناوالا تاوف لبق ئراوطلل ةیصخشلا كتطخ لعفتل كب ةصاخلا راذنالا تاراشا ىلا ھبتنا
 ھنا اھنیح ملعاو دجلا لمحم ىلع اھذخ ...ریغلل ةءاسالا ھیجوت وا داعترالا وا خارصلا وا قرعتلا تاراشالا
.كتطخ لیعفت كیلع بجو  
.كسفنب ءالتخالل ةجاحب ةظحللا كلت يف كنأ ككیرش وا كتكیرش ربخت نا مھملا نم  
 

9 
 

.ةوطخلا كلتب مق .هاندأ نیوانع دجتس .ةدناسملا بلطب كسفنل حمسا  
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 يونعملا فنعلل ةیحض تعقو اذا ةدناسملا نع ثحبا .ةباصالا وا ءاذیإلل تضرعت اذا ةبولطملا ةیدجلاب لماعت
.يندبلا وا  
 كتردق نم فعضت ال يكل دودحمب ردقب نكیلف اھلوانتب تمق اذا .ارطخ لكشت تاردخملاو تایلوحكلا :اریخاو 
.ةرطیسلا ىلع  

 

 

  

   

    

     

        

 

    

     

 


