
اتصل بالشرطة علي رقم ١١٠

في حالة الطوارئ، إذكر إسمك وعنوانك وقل أنك تريد المساعدة
علي الفور. إذهب انت وأطفالك إلي مكان آمن إلي أن تصل

الشرطة، إذهب إلي أحد الجيران او أحد المتاجر اوشقتك الخاصة.

ماهو العنف؟

تشكل أزمة كورونا الحالية تحديات كبيرة للعديد من األسر. فقد يؤدي ضيق المساحة وقلة ممارسة الرياضة إلي
التوتر. ويزيد من التوتر أيضا الخوف من المستقبل والمخاوف المالية او الروتين اليومي غير المألوف. وكل ذلك
قد يؤدي إلي نقاشات عنيفة او عدوانية بشكل أسرع. واليجب علي أحد أن يتحملها فلدينا جميعا الحق في
العيش بحرية وكرامة وأمان.ومن الواجب علينا كآباء أن ندافع عن هذه القيم في عائلتنا وأن نفتح أعيننا ونصغي

لألطفال اآلخرين واألصدقاء والجيران في وقت الشدة.

هل عانيت من العنف انت اوأطفالك؟
ال تصمت!  تحدث إلي شخص تثق به كالطبيب او الصيدلي او األصدقاء او مراكز المشورة مثل
(اآلفو, كاريتاس أو دياكوني). ويمكنك الحصول علي المشورة عن طريق خط المساعدة التليفوني
المجاني ٠٨٠٠٠١١٦٠١٦ (العنف ضد المرأة) وبدون أن تفصح عن هويتك ويوجد مترجمون فوريون

للغات عديدة.

ً فاتصل بطبيبك اوبمركز اليوجد شخص كامل، لكن هناك أخطاء اليجب أن تحدث. إذا كنت تخشي أن تصبح عنيفا
استشاري مثل (اآلفو، كاريتاس أو دياكوني) اوالخط الساخن المجاني ٠٨٠٠٧٠٢٢٢٤٠ للحصول علي المشورة وبدون أن تعلن

عن هويتك.

ضع نفسك مكان الطفل وتواصل معه بعينك وكن رحيما به
الخروج: إلي الشارع اوالبلكونة او غرفة أخري
اتصل باألصدقاء وأخبرهم بسبب إنزعاجك

اإلستحمام 

<Gewalt zu Hause_ARAB>  

ً أنهم علي حق. ولكن ماهو ا ويعتقد الجناة أحيان
العنف؟  العنف هو اللمس الخاطئ للضحية

وليس بالضرورة للجاني أو الجانية.

الحركة: صعود الساللم ونزولها وممارسة
تمارين الضغط والتنزه خارج المنزل

تنفس بهدوء: خمس ثوان شهيق وخمس ثوان زفير

وكرر ذلك طالما كان األمر ضرورياً

 Café KIBIT  

يساعدك هذا عندما تكون غاضباً:

العنف في المنزل

Kontakt: Karin Kücük | ✉ karin.kuecuek@awo-sha.de

عنف يسبب األلم: عنف جسدي،معنوي ومادي

ٌم الضحية ماهية عنف يحدث عن قصد، حيث يٌقِي

العنف.
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