
Landratsamt Passau, Fr. Wagner, 0851 397-476
Stadt Passau, Fr. Schmied-Recha, 0851 396-282

0851 50126-0
     www.erziehungsberatung-passau.de

     

0851 89272
     frauenhauspassau@t-online.de

Tel. 0151 55164619
weisser-ring@t-online.de

Kreisjugendamt Passau, 0851 397-553
Stadtjugendamt Passau, 0851 396-700, -723
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Bischöfliches Ordinariat Passau 
0851 34337 oder 34089

www.eheberatung-passau.de

Diakonisches Werk e. V. 
0851 5606-0, www.diakonie-passau.de

Pro Familia 
0851 53121, www.profamilia-passau.de

Solwodi e. V. für ausländische Betroffene
     0851 9666450, www.solwodi.de

Gesundheitsamt Passau
     08502 9131-0

www.landkreis-passau.de/GesundheitsamtimLandkreisPassau.aspx

Kinderklinik Passau
     0851 72050, www.kinderklinik-passau.de

Landratsamt Passau, Domplatz 11, 94032 Passau
Polizeipräsidium NB, 

Wittelsbacherhöhe 9-11, 94315 Straubing

!عالم حر بال عنف

ال للعنف األسري 
بمنطقة باساو

هاتف رقم: 

يقدم

المشورة والمساعدة دون الكشف عن االسم
 وكذلك لألقارب والمعارف  

الحماية من العنف الجسدي أو النفسي للنساء
الالتي يتعرضن للتهديد بسوء المعاملة 

إتاحة مساكن مؤقتة

سهولة الوصول إلينا هاتفًيا على مدار الساعة

مكاتب الشباب

تقّدم المشورة والدعم في جميع المسائل
التي تخص األطفال داخل األسرة 

فايسر رينج (منظمة الطوق األبيض)

المكتب المحلي جنوب بايرن٬ الفرع الخارجي باساو
(المدينة والدائرة)

تقدم ضمن ما تقدمه:

المرافقة أثناء المقابالت مع الشرطة٬ النيابة٬ والمحكمة
المساعدة في التعامل مع الجهات الحكومية

تقديم الدعم عند المرور بضائقات مالية نجمت عن
 التعرض لجريمة 

ممثل المساواة

تقدم: 

إرشادات التوجيه األولية
مشورة سرية ومحايدة

جهات أخرى

استشارات زوجية وأسرية وحياتية

 كاريتاس- استشارات التربية والشباب واألسرة٬ باساو ٬ هاتف

مكتب الصحة بباساو

مستشفى أطفال باساو

جمعية سولفودي (جمعية مسجلة) للمتضررين من األجانب

المسؤول وفقا لقانون المطبوعات:
ميالني فاجنر

بيت السيدات



0851 9511-448, -447

0851 9511-421 

08541 9613-0

08586 9605-0

08532 9606-0

08531 905860

08504 910890

Amtsgericht Passau

Familiengericht

Rechtsantragsstelle

Tel. 0851 394-342, -345, -346

08000 116 016 !
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العنف األسري

يمكن أن يتعرض له أي رجل وأية امرأة بغض 
النظر عن العمر

ولذلك فهو القضية التي تمس كل امرأة وكل رجل

المعالجة بدًال من الصمت!

إذا كنتم
تتعرضون لحالة عنف

ممن له تجربة عنف سابقة
ممن على علم بحالة عنف أسري

فسوف تجدون في منطقة مقاطعة باساو جهات اتصال تقوم 
بمساعدتكم.

حتى األصدقاء أو الجيران 
أو األقارب يمكنهم المساعدة.

كونوا إيجابيين٬
بادروا بالتحرك!

رقم المساعدة في حالة "العنف ضد النساء" 

المكالمة مجانية في جميع أنحاء البالد على مدار الساعة

 قانون الحماية من العنف

إن العنف األسري ليس شأًنا خاًصا.
فالعنف الجسدي والجنسي وكذلك النفسي هو 

أمر جائر وهو بذلك جريمة ُيعاقب عليها القانون٬ إذا ما اقُتِرفت 
في نطاق األسرة أو الشراكة في الحياة. وبفضل قانون الحماية من 
العنف تقوى بشكل واضح فرص الحماية القانونية للمتضررين من 

العنف األسري ويصبح الجناة أكثر عرضة للمساءلة.

ويمكنكم كمتضررين

التقدم بطلب إلقرار تدابير قانونية للحماية من العنف وإعادة 
صياغة تشريعات القانون

تقديم ادعاءات بترك المسكن المشترك مع مرتكب العنف

وطبًقا لقانون الحماية من العنف
 يمكنكم التقدم بالطلبات لدى:

الشرطة

في حالة الطوارئ الحرجة: االتصال على رقم الطوارئ

في كل قسم شرطة هناك موظف مختص/ موظفة 
األسري" وهو يقدم:مختصة بحاالت "العنف

المساعدة الفورية في المواقف الطارئة
 الدعم أو تلقي البالغات

أقسام الشرطة

شرطة باساو   

(دائما مشغول)

شرطة فيلسهوفن آن دير دوناو:

شرطة هاوتسنبرج:

شرطة باد جريزباخ:

قسم شرطة بوكينج

قسم شرطة تيتلينج

يتيح كل من مفوض الشرطة للسيدات واألطفال في مقر قسم 
السفلى٬شرطة بافاريا

1333-868 09421هاتف رقم: 

و مسؤولة االتصال لدى الشرطة الجنائية بباساو٬

370-9511 0851هاتف رقم:  بالمجيب االلي

لضحايا العنف المعلومات حول:

سير التحقيقات الجنائية
حقوق الضحايا في القضايا الجنائية

الخيارات القانونية بموجب قانون الحماية من العنف
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يمكنكم بموجب قانون الحماية من العنف التقدم شخصيا 
بطلب لدى إدارة الشؤون القانونية الستصدار أمر حماية 

و/ أو لترك المسكن المشترك.
كما يمكنكم التقدم بهذه الطلبات عن طريق محامي أو محامية

ويسري القانون على العالقات الزوجية وغير الزوجية.
كما يسري أيًضا على المتضررين من جراء العنف األسري من

. الذكور أو اإلناث على السواء 


