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 در صورت بروز خشونت خانگی چه باید کرد؟
 

 ، دوست یا خانواده تان، که با آنها زندگی می کنید،شوهر
 شما را مورد ضرب و شتم قرار داده و/یا تهدید کرده است. 
 گفته می شود. این امر در آلمان « خشونت خانگی»به این  

 ممنوع و قابل مجازات است.
 

 برای تماس با پلیس به منظور محافظت در برابر خشونت
 .تماس بگیرید 110با شماره تلفن خانگی  
 

 روز 10فرصت دارد مجرم را به مدت  پلیسپس از آن 
 از آپارتمان بیرون کند. او باید کلید خانه خود را تحویل دهد 
 و در طول این زمان دیگر نمی تواند به خانه برگردد. 
 از این قاعده اطمینان حاصل خواهد کرد. پلیس از تبعیت وی 
 آنها در مورد عملیات و همچنین اطالعاتی درباره پیشنهادات 
 کمک از پلیس گواهی دریافت می کنند. 
 می توانید در مورد اینکه در قدمروز  10در طول این  
 بعدی می خواهید چه کار کنید فکر کنید. برای مثال: 

                                                                                 مشترک را بهدرخواست واگذاری یک آپارتمان  -
 دادگاه ارسال کنید.

                                                                              روز در یک پناهگاه به 10به جای اینکه در این  
 دنبال پناهگاه بگردید.

                                                                                 برقراری تماس درخواست یک حکم محدودیت -
                                                                                 بدین ترتیب مجرم بعنوان مثال از نزدیک دهید.

                                                                                     شدن به شما و خانه شما، تماس از طریق تلفن
  .منع می شود یا ارسال پیام به شما

-  
 زمان برای مشاوره استفاده کنید. از این -
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 Adresse Telefon

Frauenberatung Bahnhofstr. 41 02331 158 88

Zuwanderungsberatung Bergstr. 12 02331 306 462 035

ZeitRaum/Erziehungs-, Familien- & Lebensberatung Dödterstr. 10 02331 905 82

SichtWeise/Ev. Schwangerenberatungsstelle Dödterstr. 10 02331 905 8329

Kath. Ehe-, Familien- & Lebensberatung  Elberfelder Str. 84 02331 734 34

Beratungsstelle für Eltern, Kinder  
und Jugendliche der Stadt Hagen Märkischer Ring 101 02331 207 3991

Jugendamt der Stadt Hagen Berliner Platz 22 02331 207 2875

Polizei/Opferschutz Hoheleye 3 02331 986 1520

Weißer Ring  116006

Rechtsantragstelle des Amtsgerichts Heinitzstr. 42 02331 985 224

POLIZEI  110

FRAUENHAUS 02331 473 1400

HILFETELEFON 08000 116 016

NOTRUFE

Beratung und  
Unterstützung in Hagen
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Какво да направите при домашно 
насилие? 
 
Вашият съпруг, приятел или роднина,  
с когото живеете, Ви е бил и/или заплашил. 
Това се нарича „домашно насилие“.  
В Германия това е забранено и наказуемо. 
 
На телефонен номер 110 можете да 
уведомите полицията, за да получите 
защита от домашно насилие. 
 
Полицията може да изгони извършителя 
за 10 дни от жилището. Той трябва да 
предаде ключа си за дома и през това 
време няма право да се връща. Полицията 
проверява, дали той спазва това. Чрез 
дежурния екип ще получите от полицията 
удостоверение и информационен материал 
за предложенията за помощ. 
  
През тези 10 дни можете да помислите  
на спокойствие какво да направите  
по-нататък. Например: 
 

- Да подадете в съда заявление да 
Ви бъде предоставено общото 
жилище. 

- Въпреки тези 10 дни да потърсите 
защита в убежище за жени. 

- Да подадете заявление за издаване 
на забрана за доближаване. С нея 
на извършителя се забранява да се 
доближава до Вас и до Вашето 
жилище, да осъществява контакт по 
телефона или да изпраща 
съобщения. 

- Да използвате времето за разговор 
за консултация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ако се нуждаете от помощ или 
консултация, не знаете какво да правите 
занапред, можете да се обадите в Центъра 
за консултиране на жени, за да договорите 
час за консултация. Ако не говорите немски 
език, помолете приятелка или позната да 
направи това вместо Вас. 
Иначе можете да се обадите на телефона 
за помощ - тел: 08000 116016, с който 
можете да се свържете 24 часа в 
денонощието на различни езици, и да 
помолите за подкрепа.  
 
Консултацията в Центъра за консултиране 
на жени е доброволна, поверителна, 
безплатна и по желание анонимна. Вие 
получавате подкрепа, независимо от това, 
дали искате да се разделите или не.  
 
Това важи също, ако Вашият престой в 
момента не е сигурен. Ако той зависи от 
Вашия съпруг, поради домашното насилие 
има възможност да подадете заявление за 
собствено разрешително за пребиваване. 
 
При необходимост имате право на 
социални услуги. 
 
Потърсете своевременно подкрепа в 
Центъра за консултиране на жени или в 
някой от другите консултантски офиси, 
посочени в брошурата. 
 
Имате право на живот без насилие.  
Не трябва да търпите насилие!!! 
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