ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻫﺸﺪار :ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻮی در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺷﻤﺎره ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری
در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۱۷ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ۱۱۲
ﺑﻪ اورژاﻧﺲ اروﭘﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﻫﺸﺪار :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﻣﺪارک ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﻨﻮا
ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻨﻮاﯾﯽ دارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ  ۱۱۴ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد
:را ﮔﺰارش ﮐﻨﯿﺪ
https://www.appel.urgence114.fr
اﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
)ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۱۱۵ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ )اﺳﮑﺎن اﺿﻄﺮاری
ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪ در
دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ

اﻃﺎﻟﻌﺎت درﺑﺎره زﻧﺎن ﺑﺪون ﻣﺪارک
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ﺣﻖ دارد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺪرﮐﯽ ﻧﺪارد  ،ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ را دارﯾﺪ
ﻫﺸﺪار :ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻦ ﺣﻖ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎس ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم
ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
.اﻧﺠﻤﻦ در ﺣﺎل ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ  ،اﯾﻦ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻧﺎدر اﺳﺖ
اﮔﺮ ﭘﻠﯿﺲ از ﺛﺒﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11469
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درذﯾﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ
 ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺠﻤﻦ Cimade-ﺑﺮای زﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در روزﻫﺎیﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۱ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ و ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰:۲ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۷و ۳۰
دﻗﯿﻘﻪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای ﺷﻤﺎره  ۰۶۷۷٨۲۷٩۰٩ﺑﮕﺬارﯾﺪ
 ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﺎﻟﻊ رﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس )اﯾﻞ دو ﻓﺮاﻧﺲ( و ﻓﺮاﻧﺴﻪ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﺿﻄﺮاری را دارﯾﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺪون ﻣﺪرک ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﺪ ﻓﻮرا ً

ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۱۱۵ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪه اﯾﺪ
ﻫﺸﺪار  :اﮔﺮ ﺷﻤﺎره  ۱۱۵ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت زﯾﺎدی ﺑﺎ آن ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ ﺟﺪی و ﻓﻮری ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۷ﯾﺎ  ۱۱۲ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺪه اﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻮدﮐﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۱۱۹ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﻟﻮ ﺑﭽﻪ در
ﺧﻄﺮ اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ  ۱۱۹ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﮔﺰارش دﻫﯿﺪ
https://www.allo119.gouv.fr
ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ :اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﺮای ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ

⚠

ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ و در ﮐﻞ اﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪ در دﺳﺘﺮس
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
ﺷﻤﺎره ) ۳۹۱۹اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺎن( ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯿﺒﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ را ﻧﻤﯽدﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺗﻤﺎس راﯾﮕﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۱۹ﻋﺼﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﮔﻔﺘﮕﻮی اﻧﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن" ﺗﻤﺎس ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎس و راﯾﮕﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از
دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ٠٨٠٠٠۵٩۵٩۵ﺷﻤﺎره  ۱۰ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۱۹ﻋﺼﺮ
ﮔﻔﺘﮕﻮی اﻧﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ " "En Avant Touteﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
https://commentonsaime.fr
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۹ﺷﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ
ﮔﻔﺘﮕﻮی زﻧﺪه ﺑﺎ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
https://www.service-public.fr/cmi
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ را در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﮐﻞ اﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪ و ۲۴
ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  App-Elleاﻣﮑﺎن ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
ﺷﻤﺎ را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﯿﺪ،ﻣﯽ دﻫﺪ

اﻃﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺧﺪﻣﺎت دادﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻬﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ را ﮐﺮد
ﻣﺸﺎور اﺿﻄﺮاری در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده در روزﻫﺎی ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰:۹ﺗﺎ ۳۰:۱۱
ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۰۱۴۴۳۲۵۱۳۷۰۷در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﺎﻧﻮن وﮐﺎﻟﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﭘﺎرﯾﺲ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰:۹ﺗﺎ  ۱۲و از
ﺳﺎﻋﺖ  ۲ﺗﺎ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۰۱۴۹۳۲۴۴۰۱ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
ﻧﻮار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ راﯾﮕﺎن
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻞ دو ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ و ﺑﺮای ﮐﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری و
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
در دوران ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺿﻄﺮاری
اﺳﺖ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دارو ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ از ۷ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ  ٩ﻫﻔﺘﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﻗﺮص ﻫﺎی ﺿﺪﺑﺎرداری دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،ﻋﻔﻮﻧﺖ و
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ ۰٨۰۰۰٨۱۱۱۱ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎس و راﯾﮕﺎن از روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ ﺗﺎ
 ٨ﺷﺐ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺮﯾﺰی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺎوره
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﺎﻟﻌﺎت ﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ را در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

ﻃﻮط ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ

ازدواج اﺟﺒﺎری اﺿﻄﺮاری ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺷﻤﺎره  ۰۱۳۰۳۱۰۵۰۵ﯾﺎ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ
contact@sos-mariageforce.org
در روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ ،ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ،ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰اﻟﯽ  ۱۳و از ﺳﺎع  ۱۴اﻟﯽ ۱۷
 AFVTﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۰۱۴۵٨۴۲۴۲۴ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری
دوﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  14ﺗﺎ 17و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  30:9ﺗﺎ 30:12
ﺗﺮس از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ :ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ در
آﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﮐﻞ اﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱٨اﻟﯽ  ۲۰ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی
اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ
ﭘﺮوژه ﯾﺎﺳﻤﻦ  :ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎوره ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۰۷۶۰۲۲۵۴٨۴و ﯾﺎ ﺑﺎ
ارﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ زﯾﺮ در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ jasmine@medecinsdumonde.net
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﯿﻤﺎد در اﯾﻞ دو ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس  ۰۱۴۰۰٨۰۵۳۴ﯾﺎ  ۰۶۷۷٨۲۷۹۰۹در روزﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ از
.ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰:۹ﺗﺎ  ۳۰:۱۲و  ۳۰:۱۴ﺗﺎ  ۳۰:۱۷ﮐﻤﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺗﻮﺟﻪ :ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﻗﺎﻣﺖ و رﯾﺴﻪ ﭘﯿﺴﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﭘﺮﻓﮑﺘﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻃﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺣﻞ اداری در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ
روی اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس
ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﻧﺎن
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻤﮏ،ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری و  .....ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
در اﯾﻞ دو ﻓﺮاﻧﺲ ﻣﺮﮐﺰ Hubertine Auclert
ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد را ﺑﺮای زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖ در زﻣﺎن ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ NousToutes
ﺳﻨﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﻤﺎم اﻃﺎﻟﻌﺎت ﺗﻤﺎس اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ

ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺷﺠﺎع ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻫﺮﮔﺰ
ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﭼﺎر ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ،ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺎور دارﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﻋﺰت و ﻋﺸﻘﻤﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
.ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
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