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قانون حامیت در برابر خشونت
قانون حامیت در برابر خشونت از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۰۲ اجرا 

می شود. این قانون امکانات حقوقی مدنی برای محافظت در 

برابر سوءاستفاده های بدنی و روانی را ارائه می مناید. 

پلیس در یک مأموریت این امکان را دارد که مجرم را رسیعا 

از محل اخراج مناید. پس از آن متخلف برای مدت مشخصی 

اجازه ندارد که به خانه مشرتک وارد شود یا با شام متاس بگیرد. 

اگر شام مورد تهدید یا رضب و شتم قرار گرفتید٬ می توانید 

از دادگاه شهرستان تقاضای محافظت از خود را منایید. شام 

به عنوان مثال می توانید تقاضا کنید که شخص متخلف برای 

مدت مشخصی اجازه ورود به خانه مشرتک یا متاس با شام٬ مثال 

از طریق تلفن یا پیامک را نداشته باشد. امکان واگذارمنودن 

خانه نیز وجود دارد٬ بدون توجه به اینکه خانه به چه کسی 

تعلق دارد یا قرارداد اجاره به نام چه کسی است. 

اطالعات دقیقرت در رابطه با قانون حامیت در برابر خشونت

را از مرکز مداخله محلتان دریافت می کنید.

محل های مراکز مداخله

آلتسای٬ بد بَری زیگ٬ بد کرویتس ناخ٬ بتس دورف٬ بیت 

بورگ٬ کوخم٬ داون٬ کایزرس الوترن٬ کبلنتس٬  النداو٬ لودویگس 

هافن٬ ماینتس٬ ماِین٬ نویشتادت٬ نوی وید٬ پیرمازنس٬ پروم٬ 

تریر٬ وسرتبورگ و َورمس.

ترس از دردرسسازی یا از دست دادن حق اقامت  ■

ترس از از دست دادن فرزندان در صورت جدایی  ■

نیاز به اطالعات تکمیلی دربارۀ خدمات دولتی پس از   ■

جدایی

جداسازی  ■

امکانات محدود درک زبانی  ■

زنان مهاجری که در روابطشان مورد خشونت قرار گرفته اند٬ 

امکانات حامیتی مساوی با زنان آملانی دارند.

آنها حق استفاده از امکانات مطابق با قانون حامیت در برابر 

خشونت )منع ارتباط یا اخراج از خانه(٬ و در صورت نیاز 

همچنین کمک هزینه مشاوره و دادرسی را دارند.

در رابطه با پرسشهای حقوقی اقامتی٬ مرکز مداخله از طریق 

مراکز مشاوره مربوطه یا وکالی متخصص اطالع رسانی می کند.

مراکز مداخله در راین لند-فالتس به متام زنان- بدون توجه به 

ملیت٬ مذهب و زادگاهشان- ارایه می دهد:

مشاوره - تلفنی و حضوری جهت شفاف سازی وضعیت   ■
خشونت پس از طرحهای حامیتی ابتدایی پلیس

اطالعات - دربارۀ اینکه شام قادر به چه کارهایی جهت   ■
حفاظت از خود هستید و در مورد امکانات حقوقی بر 

اساس قانون حامیت در برابر خشونت

پشتیبانی - در دادگاه٬ در متاس با ادارات و معرفی  ■ 
 کمکهای دیگر

متام پیشنهادها مخفی و رایگان می باشند

وضعیت مهاجران می تواند عالوه بر آن توسط این موارد تحت 

فشار باشد:

وضعیت ناشی از جدایی,  ■ 
اطالعات اشتباه همرس در رابطه با وضعیتشان پس از جدایی

مراکز مداخله
مرکز تخصصی جهت مداخله 

پیشگیرانه در بحران

مراکز مداخله برای زنانی که مورد خشونت قرارگرفته و به 

پلیس مراجعه منوده اند وجود دارد. پلیس در صورت موافقت  

شام می تواند مرکز مداخله را در جریان قرار دهد. سپس 

مشاوران مرکز نزد شام آمده و به شام کمک ارائه می دهد:

مداخلۀ کوتاه مدت در بحران)در حالت معمول حداکرث ۳   ■
متاس(

مشاوره اولیه روانی-اجتامعی و ثبات بخشی  ■
اطالعات دربارۀ امکانات کیفری٬ پلیسی و مدنی٬ به ویژه   ■

بر اساس قانون حامیت در برابر خشونت

پشتیبانی در هنگام متاس با ادارات و دادگاه ها  ■
ارزیابی خطر و تهیۀ یک برنامۀ امنیتی شخصی برای شام و   ■

فرزندانتان

معرفی به مراکز تخصصی مشاوره و امدادرسانی دیگر بر   ■
اساس درخواست شام


