
چقدر خوب است که 
همرایم کمک کردند .

ما می خواهیم از نهاد „خشونت 
جنسی“ و متام مؤسسات های 

رشکت کننده به خاطر کمک های 
اضطراری پزشکی آنان در موارد 

پس از خشونت جنسی تشکر 
کنیم



در اداره مستشاری

بجای درست مراجعه کردید! 
ما به شام کمک می کنیم - 

البته رایگان و محرمانه.

شام باید با درد روانی، ترس، خشم و 
ناامنی خویش تنها نه باشید. کمک 

حرفه ای می تواند به شام کمک کند 
تا بر این واقعه ای رنج آور غالب 

شوید.

شامره تلفن
کمک پزشکی اضطراری پس از خشونت جنسی  و کمک در مورد خفظ کردن 

آثار بطور رسی به شام در EN-Kreis در مراجع ذیل میشود:

:EN-Kreis مشاورت روانی اجتامعی در

Schwelm در
پزشکاران در حال خدمتتلفن: 6500-0233648     

Helios Klinikum -  Dr.-Moeller-Str. 15 - 

Herdecke در
تلفن: 0233062-0     

Gemeinschaftskrankenhaus -Gerhard-Kienle-Weg 4 - 

Witten تلفن:  0- 02302173    در - Marienhospital -  Marienplatz 2 - 

Witten تلفن: 0230252596    در - Augustastraße 47 -  

Witten تلفن: 02302698935    در - Annenstr. 120 -  

Frauenberatung EN

EN-Kreis در pro familia

Schwelm تلفن: 023364759091در Markgrafenstraße 6 - -

Schwelm تلفن: 02336443640در Wilhelmstraße 45 - -

-

Hattingen در
تلفن: 0232438093050

 Talstraße 8 – (Bürgerzentrum Holschentor  طبقه 2 ای -

Horizonte

(
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Januar
So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa

Februar
So Mo Di Mi Do Fr Sa

März

So Mo Di Mi Do Fr Sa
April

So Mo Di Mi Do Fr Sa
Mai

So Mo Di Mi Do Fr Sa
Juni

So Mo Di Mi Do Fr Sa

Juli
So Mo Di Mi Do Fr Sa

August September
So Mo Di Mi Do Fr Sa

شام توضیح را امضا می 
کنید که شام می خواهید 
آثار تجاوز بطور رسی تا 

مدت ده سال دگاهداشته 
شوند. یک رونوشت آن به 

شام خواهد داد.
 

اگر در زمان آینده تصمیم شکایت کردن 
را گرفتید، پلیس را به آثار حفظ شده  
متوجه کنید. پس از آن پلیس اقدامات 

الزم را خواهد کرد.
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برای حفظ رسی ای آثار تجاوز شام نیاز به کارت بیمه 
دارید پناهجویان اوراق الزم را با خود می آورند.

پزشکان بیامرستان موظف به رازداری 
اند و بدون رضایت شام هیچ 
اطالعاتی به پلیس منی دهند.

پزشکان مراقبت هاي پزشکي به شام فراهم ميکنند

آن ها آثار )خون، منی، مو) را مستند 
و حفظ می کنند.

گزارش تحقیقی پزشکی همچنان در بیامرستان 
نگاهداشته میشود.

آثار حفظ شده در موسسه پزشکی 
قانونی در شهر اسن ذخیره می شود.

اگر شام نخواستد که شکایت کنید، آثار جرم پس از ده 
سال از بین خواهند برد.

10 
years

Essen

§
مراقبت پزشکی 

در بیامرستان 
مهم است، 

حتی اگر آثار 
جرحات در 
اعضای شام 

مشاهده 
منیشوند.

اگر شام 
بخواهید میتوان 

آثار جرم را بدون 
شکایت کردن از جانب 
شام بطوررسی حفظ کرد

بروید به بیامرستان

ما می توانیم همچنین بررسی 
کنیم که شام به یک بیامری 

مقاربتی مبتال شده اید یا خیر.

حفظ رسی ای آثار تجاوز
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شکایت کنم:  
„بله“

اگر شام تصمیم برای 
شکایت فوری میگیرید، 
بروید مستقیامً به اداره 

پلیس محلی. در آنجا 
شکایت شام را ثبت می 

کنند و شام را برای حفظ 
کردن آثار چرم به یک 

بیامرستان نزدیک میربند.

من ميخوام 
شکايت کنم .

بيایید، ما ميتوانيم 
در مورد همه چيز 

به آرامی حرف 
بزنيم.

Ich habe
NEIN
gesagt

POLIZEI

GESINE Netzwerk Gesundheit.EN GESINE Netzwerk Gesundheit.EN در ظرف سه روز از وقوع جرم *

شکایت: „ در حال حارض نه „

اگر ممکن است 
دوش نگرييد، 
حتي اگر این 

سخت باشد

در صورت 
امکان لباس 
ها را عوض 

نکنید

هر چه زودتر* به 
بیامرستان بروید، 
بهرت اینکه با یک 

فرد آشنا

هر چیزی که می 
تواند ثبوت باشد آن 

را نگاه کنید لباس 
زیر، لباس های 

پوشیده شده در 
زمان واقعه، تامپون. 

پارچه الیی سلیپ 
وغیره.
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Was soll ich 
denn nur 
machen? 

شکایت کنم؟

در صورت 
شکایت کردن چه 
اتفاقی می افتد؟

چه کاری بايد 
بکنم ؟

من منيتوانم بخوابم 
و ميرتسم که دوباره 

با او روبرو شوم.

دوست دارم که این واقعه را 
فراموش کنم - ميتوانم این کار 
را بکنم؟ ويل من منیخواهم او 
را هيچ وقت ببينم. االن خالف 

او شکایت کنم يا نه؟

او بايد مجازات 
شود؟ یا اینکه من 

مقرص هستم؟

خشونت جنسی یک جرم است 
حتي اگر شام منيخواهید خالف 
مجرم شکایت کنید. حفظ کردن 

آثار تچاوز بطور رسی تضمین این 
است که مدرک جرم از دست نه 

روند.

من گفتم نه.
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بعد از تجاوز 
چه باید کرد؟

شکایت؟
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چاپ

GESINE Netzwerk Gesundheit.EN
Markgrafenstr. 6
58332 Schwelm

تلفن  023364759152 
info@gesine-intervention.de 
www.gesine-intervention.de 

این دفرتچه به سفارش همکاری در مورد کمک های اولیه پزشکی پس از خشونت 

جنسی در EN Kreis از طرف  GESINE منترش شد    

newsgraphic :طراحی

Heike S. Aßmann, Gabriele Fehlig 

Wönnichstr. 104, 10317 Berlin 

تلفن  01777841665

heute@newsgraphic.de

هدف این دفرتچه مطلع کردن زنان است که آنها بعد ازآن 
که قربانی خشونت جنسی و یا تجاوز جنسی شده اند 

چه کاری میتوانند انجام دهند. این دفرتچه آنها را تشویق 
میکند که خود را پزشکی مداوا کنند و به این تجارب 

 خشونت تنها منانند. در این موارد مشورت به زنان
 )Frauenberatung.EN( با زنان کمک میکند. 

حامیت شده توسط:

شام قربانی خشونت جنسی 
شده اید؟ اوالً سالمتی و رفاه 
شام باید در نظر گرفته شود.
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کمک اولیه پزشکی 
بعد از تجاوز و حفظ 
کردن آثار تجاوز بطور 

رسی

بعد از تجاوز چه باید کرد؟


