دار النساء باينة
Peiner Frauenhaus
حماية و مأوى
المشورة و الدعم للنساء مع أطفالهن

رقم الهاتف05171 55557 :
---------------------------------------------العنوان :
Peiner Frauenhaus
Postfach 1371
31203 Peine
رقم الهاتف05171 55557 :
الفاكس05171 590318 :
ر
ونPeiner.frauenhaus@t-online.de :
العنوان
اإلكت ي
صفحة ر
االنتنيت www.frauenhaus-peine.de:
أوقات العمل :
ن
 9.00 - 16.00الثني – الخميس
 9.00 - 13.00الجمعة
التتع:
حساب ر
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
IBAN:DE1 2595 0130 0002 7042 86
BIC: NOLADE21HIK
مواعيد االستشارات الشخصية تحدد خالل ساعات العمل بدار النساء باينة عىل الرقم 05171 55557
بتمويل من مكتب والية سكسونيا السفىل للشؤون االجتماعية و الشباب و االرسة و كذا دائرة باينة.
)(Das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie und den Landkreis Peine
-------------------------------------------مذا تقدم دار النساء ؟
الحماية و المأوى المنالمشورة ( بمساعدة رمتجم عند ن
الضورة ) و دعم ن يف جميع السئلة المتعلقة بالوضع الجديد ن يف الحياة.
ن
المال مع المكاتب العامة و ايجاد السكن.
المساعدة يف توضيح الوضعي
الهدوء و الراحة لتطوير وجهات نظر جديدة.-مساعدة لمعالجة العنف.

من يمكنه القدوم إىل ملجأ النساء ؟

النفس و كذا أطفالها.
كل إمراة فوق  18سنة متعرضة للعنف الجسدي أو
ي
الدخل الدين و الجنسية ال يهم.

كيف يتم اللجوء لدار النساء ؟
ن
ن
يكف االتصال ووصف موجز للموقف .
يف أي وقت من النهار أو الليل ي
الموضفات االجتماعيون متواجدون ر
مبارسة خالل أوقات العمل.
خارج هذه االوقات تكون الخدمة مناوبة بدار النساء.

كيف هو نظام الحياة بدار النساء؟
ن
وه مسؤولة عن نفسها و عن أطفالها.
تعيش كل إمراة يف غرفة منفردة ي
فه متشاركة.
المطابخ الحمامات وغرفة المعيشة ي
ما الذي يجب عليك إحضاره معك إىل ملجأ النساء ؟

مهم جدا الهوية أو جواز السفرإذا كان متاحا شهادة الميالد ,شهادة الزواجمي الصح  ,بطاقة الحساب البنك  ,ر
تحصلي عليه ,بطاقة التأ ن
ن
دفت
المال الذي
مستندات أخرى :أوراق تثبت المبلغي
ي
ي
التوفت ,بطاقة ن
االجتماع.
الضيبة  ,بطاقة الضمان
ي
-الغراض الشخصية  ,المالبس و الدوية

و لل طفال
شهادة الميالد ,جواز السفرشهادة التطعيم ,كتيب الرعاية الصحيةلعبة مفضلةاللوازم المدرسيةربما أدويةر
حت لو لم يتم احضار هذه االشياء فنحن نرحب بك
-------------------------------------------------------

بيس
ن
مركز االستشارات و التدخل يف حالة العنف الرسي

BISS
Beratungs-und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt
مركز اإلستشارات بيس
“Die Beratungsstelle „BISS
النفس و الجسدي أو مشاكل ن يف العالقة الزوجية أو النفصال.
ه نقطة التصال للنساء المتعرضات للعنف
 يي
ن
 تقديم الدعم لضحايا العنف ن نالمتل ,عندما تأمر ر
للجان بدخول البيت (الخالء)
الشطة بعدم السماح
ي
ي
يعط معلومات حول قانون الحماية من العنف و امكانياته
 ين
المحامي و المحاكم
يقدم الدعم عند التعامل معن
مجان
يعمل بشكل مجهول وي
-يقدم المشورة إذا تمت متابعتك أو مضايقتك من قبل ررسيك (سابق) أو (المطاردة)

BISS-Beratungsstelle Peine
العنوانWallstr. 31, :
رقم الهاتف05171.588891 :
الفاكس05171.588290 :
ر ن
ونBiss.Peine@t-online.de :
العنوان اللكت ي
الموعد ن
هاتف
ي

