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مركز تقديم املساعدة إىل ضحايا العنف الجنيس

املعلومات واملشورة والدعم



نقدم املشورة والدعم هل أنِت ضحية؟ 

هل تعريض ألحد أشكال العنف 
الجنيس التالية؟

« االستغالل الجنيس يف الطفولة

« الشك يف االعتداء الجنيس

« االغتصاب

« االستغالل الجنيس يف عالقات التبعية

« التحرش الجنيس واإلكراه الجنيس   
     وانتهاك الحرمة

« التحرش الجنيس يف العمل

« إىل النساء واألطفال والشباب الذين
     تعرضوا للعنف الجنيس بغض النظر

    عن وقت وقوع العنف

« إىل األشخاص املحيطني بالضحايا
   ورشكائهم وأقاربهم وأصدقائهم

     وغريهم من مقدمي الرعاية

« إىل األخصائيني من املؤسسات األخرى
     التي تواجه موضوع العنف الجنيس



خدماتنا

نحن

« نقدم لك املشورة من الناحية
     النفسية.

« نعلمك بالحقوق واإلمكانيات وفًقا
     لقانون دعم الضحايا.

« نقدم املشورة يف الحاالت املشبوهة.

« نقدم املساعدة يف املسائل
     االجتامعية والقانونية واملالية.

« نقدم املساعدة املالية الفورية 
     عند الحاجة.

« نبلغك باإلجراءات الجنائية ومزايا 
     تقديم بالغ وعيوبه.

 

 
« ندعمك يف اإلجراءات القضائية، 

     ونرافقك أثناء التحقيقات وجلسات 
     املحاكمة إذا رغبت يف ذلك.

« نقدم املتخصصني اآلخرين مثل 
     املحاميات واملعالجات والطبيبات.

« ندعمك يف التعامل مع الجهات 
     الحكومية أو الهيئات األخرى.

« نحرص عىل حامية األطفال والحفاظ 
     عىل سالمتهم.

« نساعدك يف العثور عىل مأوى مؤقت 
     يف حاالت الطوارئ.

« نخربك بالعروض الجامعية ودورات 
     الدفاع عن النفس.

نسدي لك املشورة مبراعاة وضعك الشخيص وسنعمل معك لتوضيح الدعم الذي 
تحتاجينه والخطوات التي ميكنك اتخاذها.

ميكن طلب مساعدتنا بغض النظر عام إذا كان البالغ تم تقدميه بالفعل وبغض 
النظر عن متى حدثت الجرمية.

يرجى مراعاة ما ييل:

مدة إسقاط التعويض والرتايض تبلغ خمس سنوات. ال يتم منح أي تعويض أو 
ترضية عن الجرائم التي ارتكبت خارج البالد. ترشيع خاص لألطفال دون سن 16 

عاًما والقارصين حتى عمر 25 عاًما.
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Lantana هو مركز لدعم الضحايا 
معرتف به من قبل كانتون برن وفًقا 

.)OHG( لقانون مساعدة الضحايا

مركز Lantana لتقديم املشورة تابع 
ملؤسسة مكافحة العنف ضد النساء 

واألطفال.

يلزم التسجيل عرب الهاتف للحصول 
عىل املشورة الشخصية. نقدم أيًضا 

املشورة عرب اإلنرتنت والهاتف وبشكل 
مجهول الهوية.

املوظفات ملزمات بالحفاظ عىل 
الرسية.

املشورات تُقدم مجانًا.

مقرنا

مركز تقديم املساعدة
إىل ضحايا العنف الجنيس

 برن
 هاتف
فاكس


